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'ఈపహా కము నరకలీ శవ కేవలము కల్పితమగుట చేతే నీ గంధ 

ముచదువరులకెట్లు రుచిం దునో తెలియరాకున్నది వీనిని రంగస్థలమం 

దుం (బదర్శిం చుటకుంగూడ నుపయోగించుకొనవ వ మనుః ఈ[గంథము 

నందలినీలి ““అడువీలలను ఈము కి శ్రవయన్సు న చ్చుదనుక నావీ జూరి వొ 

రి మనో ఫవ్సీతీ పకారము వవనివిఛచారింది పెండ్లి 'సేయవలయు” నని 

తేలుచున్నది, er పస్థుత పపం చమునకు మిక్కిలి యుపయోగి 

కారియే యని అష. ఈ (గంధమును బెజవాడ కాపుర స్తులగు 

సామా భావనారాయణ, (ఇెనీడెంటుు, ఆ, సు. ను. కంపిని, గారి స 

హయ పోత్సాహములవలన జీను (వానితిని. బెజవాడ (గామములో 

ని ఆర్య బాల సుజనమనోరంజనీ సమాజము వారు (పేమతో సికథధను 

' నాటక ముగా (బదర్శింపనున్నారు నాసాభ రణమును శృతిపుటమున 

దగిలించినట్టు లుండు నే వమోయనుస సె [పద ర్శన"నంతర మునిం గాని ని 

ర్తయింపంజాల, ఎర వలో నీతిడాయక కథధాయుల్తు కమగుట నీ 

(గంధము, చదువరుల చేం (బోత్సహింపంబకు గావుకే. 

. ఇట్టు బుధవిధయుడు, 

కాశీనాధుని వరమల్లయ్య, 

: (గ రిధకత్ ౯. 



వునా 

షు 

1 సూత ఛారుడు . కధసదుపువాండు 
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6 (పధమడ్యికీయలు భటులు 
7 రాజు న్యాయాధిపతి 

5 డంచాచారి ; 
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9 రంగి సెట్టి సాక్షీ 

1 నటి కథను నడుపునది 
2 కొవులాంబ _ గ థానాయిక్తలీి 
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(౮ 
కుభమ స్తు 

అపిఘ్న మస్తు 

పల న మ రమ 

(ప్రథమా ము, 

నాంది 

చ॥ వనథిమధిం చుచో. బొడమి పర్వత రాజకుమ ర కాతేనూ 

జాని వశమెన లచ్చిని యశోవిధిం శేకొనయుద్ధమాడి ౫ 

ల్వ్పిన దనుజారి య త్రరిని లీల౫ మోాహీాని యాటంగాంచి తె 

_ ఇనుకొనినట్లి శంకరుం డవిఘ్ను ముగా మిముంబో చుంగా వుత౯ | 
ల యె ల 

క (నాంద్యంతమున నటిసూత+ధా రులు ప వెశించుచున్నారు) 

సూ---_పేయన్స నేడిచ్చోంగూడిన యాసఫొసదుబ మనో" భీష్రనూ చకం 

బగు నాటకొంబు (బదర్శిం చుట్ట (శయత్నించుచున్న నామన౦బు 

నకుదగినచరి తంబు తొ ౧చకున్నయది. దీననీవును దోడ్పడవలయును 

నటి---ఇ౦త కు మున్ను నేనొక (ప్రదర్శనా నుకాలంబగు (గ ౦థమునుజూ చి 

తిని, అయ్యి యతత్సురీజనమనో హోదకంబని తలం చెదను, 

నూ--_ ఏదీ అపా _త్తముగిటు తెమ్ము (లినికొ నిచూచి) దెనినివివజకు నేను 

నుజదివియు ౦టిని నిక్క ము గానిది (పస్తుత పదర్శనానుకూల మయి 

నది యే. 

a పస్తు ఆర్య దివినెవరు రచించిరో చూడనిండు, 



గ్ల 
_ైప సావన, 

వాలీ 

సూ--_ కవితతె లినిబట్లి తెలినీకోం జాలవ లివా? తెలెదవినుమ్లు,. య మాం అ ర్త వ 

ఇా॥ అయ్యా తొవులక ర మైతనరు పద్య *ణిసంధించి న 
రృయ్యా కేయనంగాశినా ధకుల దు గాంభోధి చందు )ండు లిం 
గయ్యా రాథ్యసుతుండు సజ్జన గ ణాహ్రాదురడ్రు నౌ వీరమ 
నయ్యా ఖ్యుండు ర చించెం (మేకలకు ల్లా సం బుంగల్పింపంగకా॥ 

నటి బది నొటక్ లత ణానుసారము౫ నున్న డాగీ. 
సూ---ఇ్రప్పటి నాటకాదుబ కాపట్టంపులు లేవు, ప్రక నాలస్యము చేయక బుతువణ౯నము గావింపుము (పదర్శన మారంభింతము. 
నటి _ పబుతువునా[శయించి పాడవల యును? 
సూ-___ సర(జ సె మోదకరంజగు నీవనంత మనుగడ మ్, ఇటువిను ము, 

'చ॥ తనమదికింపు కాని పతిందరడిః ధింపంగ నెంచుచోమునం ౨౬ బునదిగులొాంది పువష్పవనము౯" దరి చేశెడు కన్య కాతత్రికా 
గ నుంగొనవీల్చుటోయనెడు ఎ వడిగో వెల లామ్బ చుండ [మార 
యని బదులాడుమానినుల వ్యాన్టయ మొక్క. వసంత కాలమే) 

నటి--నిజనుతామణులక యిష్షుండగు పతినివిథెంచు జవకు వెంత మూఢ 
చితులు ! 

{ రఆభో) ఎవరాయామ్నేవీంచు చున్న వారు? 
సూ. చెలీ! తనశె క్రిపొడుపుగా మాటలాడ్రిత్రిముని చీదగించుకొనుచు 

వణిక్సతి వచ్చుచున్నా౭డ. మనము వోవుదమురమ్ము, 

sy 

{ 

(నిష్క/మిం చుచున్నారు 

ఇది పనావన. 



చుభామసు. 
| నం 

అవపిఘ్నమసు, 

వీతామనోపహా దభ ము. 
rR లా కళను ఆనా 

ప్ర థమారం౦ంక్ ము, 

(వణికృతియను నొక వృమ్తుండు (శ వేశిం చుచున్నాండు) 

వణి---ఆ! ఎవరు నన్నా ఊవీం మవది, అవును ఆశ్నేవీంచశేమిజగమును 

మూయుటకు మూకుడుడుంనా? లేక లేక యీావృద్దా ప్యమునంగ లిగిన 

నొసంతానములో నొకరినేనియు. గార్యక రముల6 చెయనై తి, అం 

దులో నావథమకమా రేకు, 
ల 

ఉ॥ పెండిలియాడువచ్చినను పెండిలి సేయకయుంటి రేప యె 
లుండి వయో భో వంబమిన కేక నింద్యము సెతురింట్ భో? 

గాండోక కారణంబునను గూతురుదల్లీయు నిష్ణు పిద్దమె 

యుండిన యట మేనరిక మొల్లరు కార్యమ బెట్టుసాగునో॥ 

నాతో“ బుట్టువు తనకుమారునకు నాబిడ్డనిచ్చి ఏవాహముసే 

యుమనియు లేకున్న మనసంబంధమింతటితో నంతరించివోవుననియుం 

పలుమారులు నాత్ 6బెప్పుకొని కంటందడివెటుకొనుటనుజూ చి వారిపే 

దరిక్ మును గుష్టు వాని వియాపమాంద్యగుణములును విభారింపకయె నే 

నంగికరింతునని మాయా(డువనార నన్ను మందలింప (బయత్నించు 

చే॥ గీ] తెలివిగలయటి వా౭యజె న తెల్ఫిపీ నుం 
అ ఎ 

డయిన కునల్లున కొ సంగు న్యాయ మొకోటి 

"మొదటినుండ యు కులమందు ముఖ్యమ య్యు 

చాని నేడెట్ల్టుతవ్ప్చీంతు ధనముకొ ఆకు! 



4 సీ తామనోహరము. 

పోనిమ్ము. ఎటులయిన స్యతంతి)ం చిచేయుడమన్నను, 

/ తే! గ॥ ఆయవారలమూటల ననల౧ బెట్టె 

పనులునెర వేర్చుశ క్షి క్ మావర్షమున ఏ 

సాగ నేరదుకాని మత కాత 

నాకు ప్పకవచ్చె కన్యకను గూర్చి! 

ఏమిసేయుటకును దరియుతెర్నును తేచకున్న యది. ఇచ్చిననిం 
టిలో నివోరుఘునమగు ను, ఈకున్న మత్సహళలోద రి కంటనీరు బెట్లుకొ నును 
ఉపరిపర రమార్షహానియు సంభ్రావిం చును 

Gi వననుబిళ్ళి నాసుదరకిక్ంతయు జేవీ మనంబుద్)వ్వీ గుం 

ధానము సెంయ గావలయు దె వముకూడననుగ/హీాంచి నా. 
చాననుదానెడంపబ ది సర్యవపధ౦ బు! 3 మేనయల్లు౯ డే 

దీనిని బెంశ్రియాండుటకు గివృము వారా ర్ర ర్రముగూర్చ ములక న 

(తరిగి చూచి) అదిగో | అనుకొ ననప్పటిశే నా భార్యకూడనిటు 

వచ్చున్నది. కొంచెమునెమ్మడిం గా జెవ్పీనవో వినకమానునా? మేన్లూ 
నకు వీ వీల్లనిచ్చు వారికి పుణ్యతోకగతులు గలుగునందుగు భూమియందు. 
బుట్టనవీమ్మట పుణ్యాభోకగతు లకుం అయుక్నింనంిబావందురా? oe 

నం దప్పకయొప్ప కొనున ౨తోం చెడి౨- 

(వణిక ఎలి భారయ గు see oe షునున్నది) 

క. 

మ (౪ (పవేశిం చితనలో) నామోవహానాంగుని ముఖారపింద ను దీరా 
లోచన భావమును భొడసూ పు దున్న ది, చేలినింసాక్చియయండునో, 
ఎముండంగలదు, అలన కాటా చింతిం చుచుం 
డబోలు అయినను గనుఃగొందము (సమీపించిప/ కాశము గా) నా 
థా! మీరేదియో గాథాలోచన సేయ చున్న ట్లు ముఖభావము తె 
అ నక, నేను వినందగియుంటిశేని సెలవిండు. 

వణీ _ (తన ఫో) అడిగినప్పు డేచెప్పీనచో నంగీకరించునే మో! (పృకాశ 
ముగా) ఎమియును లేదు నీకు చెలియని చేమున్నది, 
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కమ--- విస్స్పస్టము గాం జెప్పని జే తెలినీకొనజాలునంత తెలిపినాకు లేద 

ని మోరుమాత/మేజుంగరా ? 

వణి --- నీచమ త్కారవచనములకేమి లే. అయినను చె లెదను వినుము. 

మ॥ చెలియా! పుత్తికిబెండ్డి యాడగుట నీ చేతం బెజటుంగుకాగ డా 
యలివేణి! మన మేనయల్లున కునీయ౯ సౌఖ్యము౯ జెందు స 
ఖలితుండాతండు వానికిచ్చినను నుల్లం బారంగా సౌఖ్య ముల్ 
తేలిదండు/ల్లని పుణ్యలోకమున నిత్య శయ ముల్లాం వెడి౯. 

క్ మయా (తనలో) ఈయన గారికి మొదటినుండియు నీవివావావిషయా 
లోచన యే, థరీరదౌర్బల్యము కూడ సంభవింప బేనీనది పోనిమ్ము, 
మేనల్లునకి చ్చుట కంగీకరింతమన్న వారిన్లితిగతులు కొన్ను లారంజూ చు 

రాబచు. నిష్కారణము వీలగొంతుకోయటకు నొమనమియ్యకొనకుండె 
ఈసంగలతి చెవ్పీన నిప్పటియాయన మనో న్యధ మజి౨త వృద్ధి కాంగ 

లదు ఏమేనియగు. గాక్6 (ప కాళము గా) ముళోనాయకా! మూ 
|. రు చెవ్పీనమాట వాస్తవమే వజేనిందగు సంబంధముచూ దుకొని 

శీఘ్ర 9ముఇా వివావాము సేయుట యత్యావశ్యకము. జాగు చేసిన 
సాటీ వారిలో? దలవంపులు ఘటిల్లును. 

_వణి-- (తనలో) మేనరికమిచ్చుట కిష్ట్రము లేదనురూటమికి,. లి గంభీర 
ముగా వెలిబుచ్చిన బే! వాగ్గుంభనకు గ్ర్రైజనము లే (పథమగణ్య 
లు (పకాశముగా) తేగినసంబంధము కుదిరి యేయున్నదిక దా! 

కమ ఏదీ? 

వణి___ మేనరికము. 

కమ మేనరికమూ? తగినసంబంధ మే ఇదియుకటి యేనా? యిం శే 
న నౌలో చిం చియంట్రి రా? i 

వణి--నాయభి[పాయము గట్టి గా వానిక్రీవలయునని యే, 

జే Ay నీయభి పాయ మును జెప్పు నీరజా క్షి 

జాగు సేయుట మనర్ర్తుణ గర్జంబు కాదు 



6 రీ శా మనోహరము, 

అనతి కొలంబునను వినావాంబువేయ 

వలయు సీడునచ్చినవీల్ల నిలుపందగదుకి 

కమ---- బారిదరిద) దేవత మునయమ్మాయినే త్తినంాడం దాండవమూ* 
డుచు6 గూటెికిగు డ్డకు "మొగము వాయు నట్లొనరింపనలయునని 

యో సట. rey బాగుగ నేయన్న డి. 

వగ... ఆ! నట 

ళో కే॥ గీ (దవ్యమున శేమి మనకున్న డానిలోనె. 

వారుకూడనుడిను చుండు) నలయునేని:, 

దోడబుటిన డానిని దుఖకి వెట్టి 
కురుల కిచ్చిన ఫలమేమి పంకజాక్షి. 

కోవు -- తోడబుట్టిన దాని దుకిఖము తీర్చుటకు గడుపునం బుచ్చేన దాని 

సి వ౦తంగుడ్ కదరా యేమి PP ళ ముంచాలో చనలేక సహ డిగారు 

మీతోంబుట్టువును 'బేదలకి చ్నుటచేత నేక దా యావె విచారమును 
మ్రు తీర్చటకు? (బయత్నించుట సంభావిం చినది, సీరునునట్టిపని 

యేకావించి ముక్కుపచ్చలారని మన చిన్ని కుమారునకు నిట్ర్క ప 
ము'లే కల్పించెదరు కాంబోలు ఇది నొకిన్షము లేదు మతియొక సం 

బంధము చూడుడు. 

వణె--- బాగు గాంజెవ్పీతివి దానిభారము మనమేమీమోొాయు చుసన్నో ము? 

దానికొమరుండు మాత్రము మన వీల్లలయట్టివాండు కాడా ? వాని 

కార్యకరముల విషయమై మనమా ళోచిం స్తే తవ్పీదమా ? 

తవ్పీత మె అన్నవస్ర్రములకు నేక యల్రాడు వాని మెడకొొక గు 

దియబండ కిల్టేనట్లు భా ర్యాపోవ్యమునుగూడ నొప్పగిం చుట యు 

జ. 

కమ 

సమంజసము గొల. గన్తుపట్టుట లే లదు భార్యనుబో 

వుంచుకొ కా. యంతయసమప్టులుందురా? ఏమైనను సరే యా 

చిన్న డానిని వాని కేయిచ్చి వెండ్లిచేనెదను. 

కక న సయుటవలని నష్టము నాకొకటియు. మృకొకటీయు గాం 

గ™ొ 
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దు. ఉభయులకును సమూనమే ఈ సంబంధమును చేనీకొనుట 

యందు మనవీల్ల చానికిగూడ బాత్తుగా నిషములేదు, అననుకూల 

చాంపత్యమువలన ముప్పును నపతిష్తయుగూడ సంపాప్త కుము కాగ 

లదు. ఈడువశి చ్చినివీల్ల కొయిషహ్షుడగు వరునినంటగట్టుట యు చితేంబు కా 

దు. వీలదానినిం విలిచిమారును గనుంగోనుండు. ఈచుట్టరికి ము కా 

డదని మనసోముః దుకూడ పలుమూారులు ముచ్చటించి యున్నొండు. 

ప Tae గడునాశ్చర్యమును బుట్టంచు దున్న వి, 

శే, గీ॥ లోక మందుననెవశకేని నీకునిన్ల” 

మా'యటం చును బెల్లలనడిగి పెండ్లి 

సేయు విధమునగంటిమే చిటుతగణిత 

లరయ నే ర్తులె నిజమనోవారులనెపుడు॥ 

టిలో. దల్లివీల్లల కెవరికిని నిష్షము లేనపుడు పరమస్వతం 

వ కు)లముగ దాయని ఏుయిచ్చవచ్చినట్లు గొంతును గోయ నెంచుట 

= మోకుమూ తము మహోగాౌరవము క బోలును ! కడుపున౬ బుట్టిన 

వీల్లల చేమమారయనివారు లోకములో వి్యారుతప్ప యిం శెవరును 

గాన6ంబ చను, 

నణి - (తనలో) ఈమెకు నిజముగా కోప పమువచ్చినట్లున్నది, పాపము! 

యీ పె చె ప్పెడిమా*టలన్ని యు సహేతుకమ' లుగా నున్నను పరమా 

ర్హనోని సంభవించు కే మాయను భయము శోతను జెలియలీవై (బే 

_.- మచేతను నామనసున జొరకున్నయవి కావున సామవచనంబుల చేత 

.4 నే ఈచాననొవ్పీంచి కార్యముసానుకూలపర చెద (వకాశముగా) 

.ఓీకాంతామణేీ ! నీవును . చెలియని మూథురాలీవలెం గోవీంచెడ 

“జీఎం? ఇటువినుము,. 

"చ! ఘనతరపాపహేత్తుకనము గాడిలియల్లునకీయకుండ నే 

ధనికునకో యొసంగుటది తద్దయునక మ కార్యమందును౯ా 

వనరువాపతనే|త పెక వార లకిచ్చిన నెపొలాభ మ 

ల్లునకునొ సంగు మజ గతిలో ఘన కార్యము మానినీ మణీ! 



ర్ి క్రీ తామనోహర ము; 

కాన్రన్క 

తే॥ గీ॥ కుట్టి వానినిగూడను గొంలెయడిగి 

కార్యనిశ్చయమును సెయం గడంగవలయు 

నెన్ని కార్యమ్ములున్నను సన్ను తారిగి 

వాని విలివీం పుమిపుడు సత్యరము గాను ॥ 

కవు--- ఈగొడవనా కేలి నేన బోయి వీల వానినింబంవపెదను మోారిరు 

వురు నాలోచించి కార్యనిశ్చయము జేనీకొ నుండు. 

వణి___మంచిది నీవట్లు సేయు ము 

కమ---(నిష్కమి౦ చు చున్నది) 

వణి--- ఈ బౌంధ వ్యమునుణూర్చి విఠకింత పట్టుదలతగునా? జేదలని క 

దా పఏీరసెప్పేడి యభ్యాంతరము కలిమిలేములు కాపురము సేయ 

నా? బండులోడలునుగా వచ్చు నో డలుబండ్థును7' వచ్చును ఇదిళాక 

కురీవీయ౦దు కేమో యాసంశయమున' దీర్చుటకు వూ (డొౌవథమ: 

సేవించు చునేయున్నాండు కదా! అయిననుగుల్టవాండేమి సెప్పునో, 
కొనుంగొందము (తిరిగిచూ చి) అడుగోవచ్చునున్నాండు. 

(సోముడు ప వేశీంచు చున్నాండు) 

సోము (ప్రవేశించి) తండ/నమస్కా రము న న్నేటికింలిలివీంచితిరి? 
వణి-- నాయనారమ్ము కూరుచుండుము నీత నొక్కవివషయంబున నా 

లోచించుటకునై వీలిచితివి సావథానముగా వినుము. 

సోము-(తనలో) మాతల్లిగారు నాతో నంతయు. జెప్పి యేపంవీనదిక చా 
ఆవిషయము శే మరలముచ్చటించును యీసిందర్భము లో నమ్మ 

గారి యభిపా/0యమే సమంజసము గానున్నది. అయినను దండిగా 

కేమి వెప్ప్పదురోగనుగొంద మ: (ప్రకాశము గ) జన కా నెలవిండుం 

నణి (తనలో) వినిక౦తే రయం తల్లినూ రిపోనీ యే యుండును అయినను 

జెవ్వీ చూతము (ప)కాశముగా) 

మ॥ తనయా నీ దునవూోదరీమణిని నీతారత్నను౯' బావ రా 

మునకు న్యేడ్క,. నొసంగి వెండి సలు పకా స న స 



(పసథమా౦క ము, 

మనమాారీతిని సం సతించుటకు విరామ +తన్నినుళా చిల్చిలి౯ 

జనుమాగ౯ంబును నిశ్సయింపుము కులాణబారంబు పోకుండం౯॥ 

సోము- (తనలో) పిన్న దానికంత నధికమగు సంగతు లేవియును 

లెవు ఈయనకు మేనల్లుననే యీవ లేనన్న పట్టుదల యేల కలగినదో 
తొంచకున్నది ఇటనిచూచెదను (ప౦కాశము గా) 

తె॥ గ, తండిినియమిం చు ఏిధినన్యధాక రింపం 
దప్పటంచును చెలినీయు 6 జెప్ప్తుచుంటి 

నిడువచ్చినవీల్లల యిష్ట విధిని 

జరుప(బూనుట కజ౯౧బు జనక మనకు॥! 

కల (తనలో) అహో అనుకొనినంతయు జరిగినది తనయిసష్తమునంత 

యు వీని గూడ నూరిపోనీయేపంవీనది యించుకకోపగించి చూచె 

దను, ప) కాశము గా) 

తె॥ గీ] ఓరిమూఘు౯.డమితిమీరి నోరికెట్లు 

వచ్చునట్లాడు చుంటివా ఛభయనమువిడిచి 

సం(పతింపుగ నడిగినంజలముమిగిలీ 

యడ్లదిడ్డంబులాడెద వా ఘిలురిడ ॥ 

సోతు--(తనలో) అయ్యూనొజనకుండు నన్నునిపష్కా రణముగంగోపగింప 
బూనినా౭డే యీ యసగారీపద్దతి నాక-జెలినీసప్పటి నుండియు నిం 

లే తాంబట్టనకుం బిటి! మూ డెకాళ్ళనుటయే కాని యాలోచన 

మ రతమా(తే మును లేదు. (ప, కాశముగా) 

చే॥ గ| కో పగింపకు మయ్య నే కుట్టి దాని 

డిగివచియిరితునింకొక్క_ యామమునకు 

జనక యాలోన'వేణొక్క._ పనినింజూచు 

కొనుడుతోొందర పడంగార్యమునకు మే లె! 

వణి--- (కోపముతో) కుట్ట వానినడిగిన వీమ్శటం జెప్పెదవా నీయిస్ట్రము 

ను నీవారి యిసష్టమును లేనిచో నేనీకాగ్యమును సేయంజాల నేమి? 

వీలి ర యడిగితినిక దాయని విజ్ఞపగు చున్నారు కాయోలును కానిం 



10 సీ శా మనో హ రము, 

డు, మీర లెట్లడ్డగ ల రో చూచెదను గాక, 

నోము. (తనలో) అయ్యాయీయనకీ దుర్మాగ వామేలొకోముండు వెను 

కల నించుకయ నాలోచింపకున్నా డే యిట్లగు గాక (ప)కాశముగా) 
తం (జీమూ (ప్రయత్నమును న అజ ఇ సట 

యౌావజ్జవమును మగనిజాస స్యములో నుండవబన్నదికనుక్ నాస 

దరి తు నళ గాడ: ₹లినకొ ని వచియింతునంటిన్సి 0 

తవ్పీదముర్నది. 

వణి-__ తవ్పీద మేమియును లేదు లెమ్ము. 

క॥ ఏమైనను మేనల్లున 

రీ మగు వనునీయ నిశ్చయించితిమీకు కా 
శఛామానుణ్ యొప్పునటుల్ 

సామ౦బున. జెవ్పీరండు చయ్యననిటకు౯ | 

సోము-_ మో రునిశ్చయిం చిన వీమ్మట నేనడిగి వెప్పవలనీన జేము౦డును, 
చెప్పినదానిని సరియయిన యాలో చనలోంబెట్టనపుడు నే నేమి సేయ - 
గలను, అననుకూల దాంపత్యము కుల మును జెడంగొట్టుననుట ష్స్ 
అుంగనిదికాదు, తక్కి నకులములమాట యెట్లున్న ను మనకులపువ 

నితలలో వనేశకారణము చేత నేమి చెడునడవడి కల వారరుదుఅట్టి యెడ, 

క॥ అరనీయు నరయకయీగతి 

జిజబుతంపు6 బంతెమునకూని సెట్టకొ లమ్ముకా 

జెబుపందలంచుట తగవే 

గటితలసావానము చేటు కల్పింపదొ్యణ 

వణి --- నీమా[తము నాకాలోచన లేకపోలేదు తెలినీయుల. ెలియని 
నీ పసంగ మును వి స్తరింపకము నేను గా ర్యాంతరమునకుం బోయి 
నచ్చునప్పటికి యంతయు ను నీర్దముచేనీ యూం౦చుము. రేపటియస్ట 
మా బుధ వారమునొడు ప కక వారార. ము కలదని మనపు 
రోహితుండు నాతో. జెవ్పీయన్నా 6డు పిభారిం చి వచ్చెదను, 

(నివ ష్క మిం చుచునా డు 



(థధమా౦కము, 11] 

సోము-_ అకటా వూర్యకాలపు హిందూమత గారకులు బాల్యవి వా 
_ వాములును వధూవరుల యిర్యురి యిస్రమును విచారించక్ తలిదం 

_ (డులయిసానుసారము గావించు వివావాములును జేయన చ్బూనని 
నియమించుట (ప స్తుత కాలమునకు మిక్కి_ల విపరీతమయి పరిణ 
మించినది. అట్టుజగుపు చుండుట చేత నేక దా, 

చ॥ సరనీజ న్మేతులందు వ్యభిచారము హెచ్చె తటనైమైన వో 
పరులను గానీ వెట్ట బలవన్మరణం బు ల. గాంచగల్లు న్ 

_ర్యూురకు నయిన్ష మెనపుకు భూమినివింతలు పుట్టుటన్న న 
చ్చెరువగునే (గహింపకిటు శీలముబాపుట యు క్షమానోకో॥ 

అయినను జిన్న వాండనగు నేనేమిసేయంగలను నిషా. రణము గా 
సాతండ/ గారు నన్ననాదరముచేనీ యుండిరి, ఇప్పటికయినను పెద్ద 
లందరు నొక్కవూట ననుకొని _పస్తుతప పం చస్టితికిం దగినల్లు నివా 

పాములు గావించినచో నెంత వాగు గానుండును (తిరిగి చూచి) అమగొ 
మాయమ్ముయు  నాసహరోదరి ఇమ నిటువచ్చుమున్నారు. ఏవమాలో 
చించుకొనిరో తెలినీకొని యెదను, 

(కమలాంబయు నా వెకూతురు నీతారత్నమును ప)వేళించు చున్నారు.) 
నోము- -అమ్మా నాన్న గారు కొండకి కార్యమునక్యి యవలకు6బోయి 

నారు తానుతిరిగివ చ్చునప్పటికి మనమువ్వురము నాలోచించి ఆయన 
యిస్తాను ఫారము గాజరుపుటకు నిద్దము గానుండవలయునట అన్న్మూ 

యితో. నిదియంతయు. 'జెప్పీతి వా? . 

కము_ఆ ! వేను చెప్పడమయినది. నీవ్లుకూడ చెన్పీ లేదనివీం మకొనుము, 
సోము---(తనలో) జనకునాజ్ఞ నిర్వహిం చక తప్పదుగ దా నౌవిధి(ప 

కారము నేను చెవ్పీచూచెదను. (పృ'కాశముగా 
కమా చిరాగము_ఆట తాళము, 

(శాలరావేనుట్టు) 

చాననిన్ను మేన బావకు సలలితంబుగ పెండ్లి సేయం! 
= జనకుమనమున నిశ్చమిం చెను సమ్మాతింతు వె చెలియలా॥ కాన 

ళ్భి 
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నీత. అన్న నన్ను ఖన్న చేయగంగన్నతండడికి గలి గంగా! 

ఇన్ని యేటికినన్నతని క్రీ కున్న మడిసెద విన్న వింపుము! అన్న 
సోము - ఎవముసెవ్సీన చెపినింబెట్లడు యు వతినీ ద గుకర్మ వశ మున 

నవనరంబుగ నెపెియుంజూడక కువలయాశి రోకోప మొందు చు 

వీత ___ముందు నెనుక లజూడ నెం చక(మం దుఃడై న వానికినొసంగిన। 

శజందునో యీ వేళనో నాయిందుశేఖరలోక మేగెద॥ అన్న 

సోము----జ నకు నానతిమీరంబో కు మువనితదుగ ౯తిగ లెడు | 

జనన మొందగ( బేయువేళను వనజ నేతుడు (వాయు రీతిని[!చాన 

నెత __.విధివశంబునం బృధివిలోబడి యధమవిధమును గూర్చిచింతిల। 

వృధయ కాటు మనలకుమనో రధముతీరు ను సోద రా! అన్న 

సోము---(తనలో అకటా! ఈవెవుసో విశ యము కడు లెస్స గానున్న చే! 

నాతం డిగారికిని నాచెలియలికినిగల పరస్పర ఫదాభి పామములను 

బట్రెచూడ దురంతమగునొకయల్ల రి పుట్టున నితో చు చున్నది.నాశ క్షి 

కొొలందిని | పయత్నించి యూమెయొక్కయభిపాయమును6 మూర్చ 

జూ చెదను పకాశముగా)అమా్మ్ఞాయి(|బతిమాలుటన భిన యిం చు చ్చ 

తే॥గీ॥ ఆడు వారికి స్యాతం(త్యమన్నమాట 

సున్న యనినీ వెరుంగ వే చిన్ని చెల్లి 

తం(డిమాటనుమోారుట తగనుకాదు 

చదువుకొన్న టైని బోటి సుదతిశకెపుడు॥ 

నీతా... అన్నా! నీవుకూడ నిషా రణముగా నన్ను కో పగింపచెం చితి వా? 
చ॥ వనితీకుంబుఖ్టువాది పడి వత్సర ముల్ప్బయి మోారుదా(క త 

స్టైననికింద౦ డి డికిన్వడంకు చందము వై మృతినొందుడా.క ఇ 

_రృనుమఆిపుతు$లకాగనినం దద్ద యుభీతిలు చుం డు చంద ముకా 
వనజ భపుండు(వాయుటది పా నక్త వృ త్తిధుకాకన్వ్యాయమే॥ 

కన్నతలిదం(డులుగాని చేనీకొ నినభ ర్వగాని క దుపునపుట్టిన బిడ్డ 

లుగాని యాండుడానివేడుగడ గానుండి వారికనుకూలమగు విషయము 

లనన్ని టీనిచా రించి నెణము వేరని యేక చా చా (స్ర్రీలకస్యాతం త్యమును నియ 



(3) పేథమా ౦కోము, 1 

మించినది. తది న్నాచరణులై న జననీజనకో భ రృిస్పతా/దులకు 

కాం తెజన ములు మాత మేలలోంబడనల యును ? 

నము —-అమ్మూి 1 తండి) గారు మాత ము నీకేమి మవ కారము చేయ 

ఇబానింనారు ? నిప్క్కూరణముగ నేలతర్కించెదవు, 

నీతా __అన్నా ? ఇంకేమి చేయవలయును. ఇట్టి పయకత్నములు చేత శే 

కదా లోకలోమువ'ని (స్ర్రీసంభఘ ములో న నేకులకు దుర్యారమగు 
దుర్తతులు సంభవించుచున్న వి. 

సోము ఎందువలన ? 

సీతా-__ఎందువల్లననియా ? ఇటుపినుము. 

తే॥ నీ! మగువకివషంబు లేనటి మగనింజెచి యె ట్ చి 
పెండ్లి సేయుట చేత నే బిసరుహోక్రు 

లందు. జెక్కురుగుణపీనలగు చు వ్నఖిచ 

రించి శీలంబు పాడొనరిం చు చుండు 9 

_శొ॥ ఈడు౯ బోడయి యొుంశొరుల్ వలచి స్నేహాచ్చకావివావాంబు నై 
oben 

కూడుక గుడ్డకు లోపముండక మహానోప్యంబు గా దంపతుల్ 

క్రీిడ౯ సల్పు చు గాఢమహౌవలపునకొ రేలుంబవల్పుచ్చు చో 

బౌడుంబుద్దులు పుట్టునేపడతు లవ్య స్రంబు గానుందు లే॥ 

ఆండువీల్ల ల బాధ్యత వహించిన ప్పుడు జననీజనకు లీవియన్ని యు 

స్వయముగా నాలోచించుకు విధు కము కానిచో వారినిర్నయము 

లు పుతికలచే నెట్టంగకరింప6బడును. 

కమ ---నాముద్దుపట్లే ! నీమురిపెమును జెభించుటకేగదా నీతండి గారీ 

(శకయత్నమునకుు బూనియున్నది. నీమంచిచెదుగుల నాయనవూా 

తము విచారింపకుందురా, 

సీతా__(తనలో) తండి గావొనర్పం బూనినడి తనకయిష్ట మైనను భర్తృ 
తిరస్కారమునకు వెరచి వై కూరకిట్లను చున్నది. (ప్రకాశము గా.) 

షుయి [౧ 

శా॥ అమ్మా మసుతవిన్నపంసొకటి న్యాయం బై న సద్బుద్ధింజే 

కొమ్మా సుందరవిగ)వండగుచు నాకుం దోడునౌ వానికీ 
శె 
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విన్మూ మేనరికంబటం చునను నశ్తుటం బడ౯(దోయమో 

దమ్మానాకు సుఖోద యమునకు: గాచా పెంక్షిగావించుటల్ ॥ 

వ్ర గీ॥ అమ్మ నవమాసములుమోనీ నట్టినీవు 

దయను విడనాడినావె నాతండి)వ లెనె 

పీకు నిర్వురకును గాని నసాకుభూమి 

వైన మనియ.న్ననొక్కి౦త ఫలముగ ల జె॥ 

క్ర ఆజన్నాంత ము పతీ స్టో 

యోజకాదగు సేవసేతు నొలమిక తనకా 

నాజన్గంబిటు దురఖప్పుం 

ఇభాజనముగ సేయమికం బౌపము గా చె॥ 

(బేహాగ్ రాగము-వీక తాళము.) 

(భూపతినూపరి తాప ముదిరిచి మట్టు) 

సోమ---సోదరిని దగు వాద ములనువిడి। సాద రమున సమ్మాద ముగనుమా 

కాదననిశేదయినా। రాందగులాఖభము కీనంబడంజాలదు॥ నో 

నీళతా---వటికిబూటక మీగతి చేసెదు। తేట తెల్లముగ6 చెలినియ మో 
మోటమున౯ా।; మాటపినక్। బేటగుసోదర చెప్పకు మీ యడ] నే॥ 

సోంఈయెడనా యన చేయటమానదడు! చెయునుపొయమయు చెలదుసుమీ 

దాయలలో హేయముగాదా |! యోచెశైలతప్పకవినుమా॥ 

సీ_అనయమువనిత లకనపాయ మగు, పనిబూనుట యేఘనమ గులగా "కెటు 
తనదగువ ర్రనమునుమా | ననిచోం గాందగుపని చూచెదనె ॥ 

వణి- (ప్రవేశించి తనలో) ఓహో మానీతారత్నముమాటలు బవ 
కఠినము గానున్న వే. ఆవెకీ సంబంధము బొత్తుగా నిష్ట ము'లేదనుట 
యే నిక్కముగాల గనంబకు చున్న డి, అయినను స్వయముగా నేను 
బోయి నాలుగు వేలరూకలు నగల క్రింద నీచ్చునటు లేర్పజచి మాట 
యిచ్చివచ్చితినిగ చా ! తప్పు సెట్లు ? వీరిసంభాషణ విననశే నటిం 
చీ క_ర్తవ్వమును డెల్పెద, (ప కాశముగా) కుమారా ! సంబంధ 



(పథమా ౦0కము.. 15 

ము నిశ్చయిం చుకి *నవచ్చితీని, కట్టు బౌటు లన్ని రమ 

ముగానే కుడిరినపి, 

మన కనుకూల 

చ॥ అనువు చేనీవచ్చితి సహాసచతుష్టయ రూప్వముల్ నగల్ 

మనకొకచీరలై దు నురిమంగళ హారతి ప ల్చెరంబునం 

దున శతరూపష్యవ ల్ పయిచతుతకాగునుకా నడవళ్ళ కిందమా 
శెనిమిడివం ద లేర్పజ చి లతా బహుశ్లాస మి లగ్నముంచితిన్ ॥ 

తే॥ గీ! మన పయత్న ం౦బులన్నియ మనమువేన్సీ 
కొనుట యావశ్యకం బయ్యె కో మరి. బెండ్లి 

కరాతు చేయింపు మెల్లుండి గుకుతగముగ 

నలరి తరలివచ్చెదరు వియ్యాల వారు॥ 

కావున నీవు తత్షణంబ ము దొొలయమున కేగి శుభపతీకల సచ్చొ 

తెంచి బంధువులంద తికి. బంవీ యావానాయపబుపుము. 

సో_తండ్రీ చిత్తము సెలవు కొ నెదను, (నిష్మమిం చుచున్నాండుం) 

- వణి---కాంతామణీ! నీవు కడుజాగరూకురాలవై పనిచాగులవారిచే 

(పయ్న మంతేయు నిద్ధము సెయింపుము. కార్య నిర్వాహక మంతయు 

' నీవలన నే కాందనినది (పతిష్థా (ప్రతిష్టలు మన నె త్తి పెబడును, నీవిక 

తడయకవెొము. 

కమ-_నాధా! మోయభీన్టమున కన్యధాకరిం మ వారెవరు. (నిమ్మి 
మించును.) 

నీతా (తనలో) గాయభిపాోయము జనకునిచెవినిగూడ బడవై చి 
యుంచుట యు కొమనిజో చెడిని (శ కాళము గాం) 

తోడిరాగము వకతాళము 

(మేర కామ నా మనవినిపినుము మట్టు.) 

మేనరిక మో కో నకుముజన శా 

.మనోంబుజమ్మున బూనకకివుక॥ మేన॥ 

నౌనునంబునందునలవని పూరుషునకు 

ననొసంగుటన్న మోకు గన్నతం డిలక్షణంబ॥! మేన! 
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న కి- (తనలో) 1 ఓఉహేరా ! ఈవి తనయభీమతంబును నొకుకూడ ఇ 
లుప మ అందున శిడమొోాయకూడజు, (ప) కాశము 
గా) చ నిర్భాగ్యురా లా నీగ్గునువిడనాడి నా తోయూడ నడ్డదిడ్డ ముల 
జప్పుచు ౦టిదచా వాలునికి కోసమూ ర నుర (నిష -మించుచు 

న్నాడు, ) 

నీతా... అకటా! కన్నతండిం/గ దాయని మ ఎన జెవ్పీకోనలో 
వసహాజ మ'నకుమిం చిన కాఠిన్యమ నువహించి నాజనకుండు చీదరిం 
చుకొనుచు నానలకు(బోయు ఇకనా మొరాలకిం చు వాశెవరు భూమి 
యరిడున నృష్టంచునవుడా నష్ట నానొ సట నెట్టువా)నెనో యల్లుజ 

రును వేను చింకతించినఫబణమేమి నొ యి ప్ష-దెవంబగు శంకరునిగూ 
ర్చి ఇంచుక పాగ/ర్టిం చుక్ నెదను. 

(తోడిరాగము వక తాళము.) 

(శంకరా భోఎరాముట్లు,) 

ఈశ్వ రా కావరా। 

నామనోరధంబుపీర్చ రాళావేగ ॥ నీశ్వ॥ 

అనయంబునిన్ను నే మనమందు నెంచెద। 

ఘనముగ[బోవర కామా ౦త కా వేగ 1నిశ్య॥ 

స రాం నిమర గట్రజూ చెడు | 

జన% నెమ్మనంబు మర లింప క వేగ నిశ 

ఇతి థా మత్కా._కినాగుని వీరమల్లయా రాధ్య 

విరచిత నీ తామనోహరనాట 
కంబున |బథమాం౦కము. 

వ. 



ఫంఛభమసు 

అవిఘ్నమస్తు 

దితీయాంక ము, 

ఆ దూకు. 

(విష్కంభము.) 

(రమణి, సువదనబను నిర్వురు చె మెలిక తెలు ప/వేశించుచున్నారు) 

రను _. నఖీ; మననీతారత్న ము వెండ్లి చేనీికొ ననని బిజ్హటిగినీ చివజరకు 

మేన బావగాగివే కట్టుకొన్న టే మొడటకే కుట్టు సేయక యన్న చో 

గారనయముగా' నుండెడిఏసువూ |! 

సున ఆమె కిప్పుకువాత్ర)ిము గొరవపహోని యేమి సంభవించినది ? 

ఆమె పట్టుదలకేమియు భంగము కలుగనే చేదు. 

భంగము*లుగ లేదా వ బాగాయె నీపలుకులు మిక్కిలి వింత 

గానున్న = చెండ్లికిని తస్య గర ఫా నును గా జేరంటము 

నీన el నుతితేప మ. ఖై 

సవర డియైనంతమా తముననే యాకురూవీ చె్ళమిటియెనౌ౭డను 

కొంటి బా యేమి? 

రమ -- వలకాండు? ఎట్టి వాండగును? 

సువ_.నీతారత్న మతనిని మనస్నా క్షీ గా వరింపకుండుటచే నతండు భర్త 

కాండు కన్యా పురుషులిరువురును పరస్పానురాగము కలవారయి 

యొుండోొరుల వరిం మనపుడు భా ర్యాభ ర్తలగుదురు సయంనర 

ముకానివ యితగలు బలా త్మా_రయుగ పెడుకలు గాపించుకొన్నం 

తమా తమున న్ "en లి అట్టి స్రీ పురములు దంపతు 

లగుదుర. 

రమ దంపతు వేకాని బో నీతారత్న ము స క్యాతాన వై భవమున 

ఇట్లాడబడినన్ ? 
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సువ _ అదియును బూటకమే ఆనాండు కల్పితభతకాయగు నీతాపతికి 
బరాభవముతప్ప మ రీమియం౭గా లేదు. 

రమ--..చెలీ ! యీాచరితము. కీడునద్చుతముగా నున్నది సుమో! 
ఎటువంటి పరాభ్రావము జరిగినది ? 

సువ----ఆని షేక్ ముహూతకామునా(డు తల్లి మొడ లగు (న్వ్రీజ నముల 
(చేరణముచేం గొందజు శ్రీలు పట్టి బలవంతముగా. నీతారత్న 
ముగదిలోనికి( (దోయంబకిన వీమ్ముటం గవాటమును మటి యొక 
కాం తారత్న ము బంధించినది. 

రమ-_తరువాత చేమిజరిగినడి ? 

సువ---- మన చెలికత్తె లోపలికింబోయి నిజమనో వార సంయోగావా క్రి 
కొజక్యి పూనికతో. బరమేశ రునింహార్చి ధ్యానిం చుచు యోగ 
ముద్రధరించి యొకమూల గూమ్బండెను, అప్పుడా నిరరక పురు 
షుండు నీతారత్నముయొక్క యసమాన యోగినీ వేనమును గాం 
చి మనంబున నచ్చెరువొంది సాగలి సొదాకాంతుడై యంతటి 
నుండియు నాపె పశంసమీ తేలవెట్టక కొ౦శొకగదిలోయ దనగుట్టు 
బయల్పడకుండునటుల నిదించుచు6 గాలము గడుపు చున్నాండట. 

రమ---_ ప్రద౦త యు నీకెవరు చెవ్పీరి ? యూూయుదంతమంతయును నమ్ము 
టకు శక్యము గాకున్నటే ! 

సువ---నీయట్టి మూర్చురాం డడ కీటులనే కనబడు చుండును లెమ్ము. 
ఇదినాతో మన నళారత్న మే రహస్యాముగాల జెవ్పీసస, మరల నె 
వ్యగితొ ననకుసుమో ? 

రవమ-___ లేదు నీతోడు, నిజము గా (జెప్పను కొని నిజమన *హాూరనంయో 
గా వ్యా వ్రీకొజకంటివే యానిజవునోపాకు డెవ౭దు? 

సువ---అతండు మనభుజంగరా వే. 
రమ-- అటులనా ? వారిరువురికి నీకును బ్రోడును జక్క 6గా సరిపోయి 

నది. కాని వారికి సంయో ౫ మెట్టునంభొవింపగలడు. 
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హుసల్పక కొలముననే యాక౭ంకు రాంగలండుం వీరిషవ్రురకును గూ 

టమి Re నీవే దూతువు లెమ్ము, 

త ష్రుషహు లక రవహాస్యసంయోగము బయల్పడినచో లోకులీ యిరువురివై 

వ్యభిచారదోవ మూానోవీంపరా ? 

సువ--ఆరోవీంతురు గాక |పాపంచక మాయాచిత్తులై న లోకులేమను 

కొన్న నేమిలాభము పరల గోక్రదూప్యుము వ. 

రవమ---లోకులవమూట నటుంచుము ఈవెయొక్క_. జననిజనకులు నూ 

(తేము దీనికి వామీ౯౦0చీ యూరకుందురా ? 

సువ--- ఊరకొనకున్న నీపాపమంతయు వారిపాలే యగును బలా 

త్కారముగా నొకరి కంటంగట్టుటకు వీరకథికారముకలడా ? 

_రమ-ం-అటులైన నివిప్పుడెచ్చటికిం బోయెదవు? 

సువ--ఈసమో పముననే యుద్యానవన మందు మననీతాకత్న మున్న దిః 

పోయి యాసెను nN (నిష్క/మించును,) 

seg నీతారత్న ము క. ) 

జేవోగ్ రాగము అటతాళము, 

(చెరానారీ మట్టు ) 

అకటనుదనా ఏకటంబుతగునా॥ అ॥ 

సుకువారినగునన్ను గికురింపనగునా॥ యి॥ 

సరనీజనే(త్రుని సాన్నిధ్యమునకు 

వరకరుణను బేర్చి తరియింపరాదా॥ య! 

అరుదగునామునో వారసంయూగమున 

దిరుగు చుసంతోష భర మొందకుండ॥ న॥ 

రానుకులార్లవ ' వభవుభుజ 0౫ | 

రాన్రకౌగిటనలరా రకమునుపే॥ య॥ 

పదునుటమ్ముల నెదగుదియించుచున్న మణగనుని గదురుతేనము 
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నన్నుఇదిదశలోకమాన కంప పునట్లున్న ది కాని (బమక వి చ్చునబ్లు లే జే! ఏమి 

నేయంగలను? 

డ్ర్ రావుకులాబ్ధి చం ముండు SCS భు ST 

భావజరూపవిగహూు:ంకు ఫ్య్యూకులాబ్ద మధు నతుం వము స 

భావితమై తీపాతు(డుకృపారసమూ రి ఛుజంగ రాయ ఫో 

భానహానా మకు౦డునను భావజ శేళినిదేల్పరాడాకో॥ 

నీ॥ రాకున్న నేరీతిం (బొణముల్ని లుపంగ6 జాలుదునింక్ ని మేసంబు గాని 

(పాణమునిల్బన భానజ శాప మక్క. రణినేభరియింతు. గబతమాని 

భావజ తాపంబుభొరియింపగల్లిగ జీ రానవోశునే పెనగుం గాని 

(పేరానవోయిన నారానుచి|తముల్ మరపురానిచ్చు నేక అపు, గాని॥ 

తే॥ గీ! మరపు ఏవచ్చినమా [తాన మంతనంబు 

'విడువనే ర్తునె యావనవేవనంబు 

పట్రప పల్గాక్పు చుండంగం (బౌణసమితి 

సీలు చుసనువూ టయనపట్టె నీళ్ల మూట] 

(పాణాసక్రీల్యీజించిన మనసునకిట్టై సంకటములుండవు కదా ? 

( వోశ్చ రకము ఆకా! ఇంతలోనే యింతతొందర పాటునాకు. జెలునౌ? 

నా తెలిమిక త్తెయగు సువదననుపంవీ యుంటిని యాచె యేయ _క్రియో 

పన్ని నా మనో వాదుని నాకడకుంగొని తేగలదు. 

నీ॥! జెందమునీకు నావందగంబుగలుగును 

గొండలంబందకు జెందుశాంగి 

వాదయమావెజవకు సదయుండు నిను బేరి 
ముద 'మొ౦ద6 గా చేయు. గొదువందీర్చు 

చిత మాభ్యయమే = వ్యా త్తీటంబుననిన్ను 

వాత్తునీ వెలికాండు క త్రలమున 
మనమఖీతిలంబో కు ముననిజ రూ పుండు 

కనినిన్నులహాడి మంతన ములాండు. 



(4) ద్వి తీయా౦కము, 9 

త్రే4 గీ॥ నీదుగాథానుర_క్షియు నీదు చెలిమి 
క్ త్తె తెలుపంగంజ నెనీనిమి త్తమిపుడు 

సుంత యోర్పునుబొందుము వంతనొ౦ద 

నేలయరుబెంచె థధవులసహాడు కాలమి పుడు! 

ఏమో! నాళోనేను సరిపెట్టుకొనుట యేకాని యిదియంత యుజ 

రుగునా? నామనసాప ముతీరునా? 
తే॥ గ॥! నొమనోవాకుతోయహాడి కామునేల్చిం 

"చీలు శాలంబునాకు. బా) వ్రించుడాణ 

మదికినూ రటజనియించి కుదటపడునె 

ఘనతర౦ బై నకలతను గాం చుంగాక్ష॥ 

కలతనుగాంమట నిక్క మేకాని ఫలముగనుట యదృష్ష సాధ్యము 

వజ" పంజరమునుబోలిన యీమాడుగు వై కతండెట్లు రాగ లండు? 

క (శ్రీ రామాసుతుంబోలిన 

యారావుకులినుతోండ వార్గముననునీ 
యారామపు-బొదలలోలినీ 

మారాగమముననుజేలు మాత'ముగ ల చే॥ 

దయామయుం౦డును ఘటనాభఘటనసమర్ధుండునగు సశ్వరునికరు 

ణనాయందున్న చో నీపని నె పరకవోవునా? 

ఉ॥ ఓపరమాత్న ! 1 నంకరుంన! యో సకలాళ్న సమానపోవ మ 

తాపముదీర్పం గాంద గును దారగుణుండు భుజంగ రావు ఏకా 

దాపున జేరి ఠావులను దప్పంగనుండిన నొదుపా)ముల్ | 
నీపృభుశ_ క్షిచేమరల రిల్పంగ వేడెద నాదరింప వే॥ 

(తిరిగిచూచి) అరుగో! నాచెలులిరువుకును నామనోగత కార్య 

మును నెజ వెర్చి యిటువ మృ చున్నారు ఎదురు7గా బోయి యడిగాద ను 

(అనిలేచుచున్నది ) ]* 

రమణి సువదనలిరువురును Sige 

(ఎదుటకు వచ్చి కవుంగలిం చుకొని సఖులారా కాయయా? 

 శ౦ండా? 
9 
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సువ_.ఫలవంత మయిన నీవునోభూజ మున గాయ లేలయుండును పంటే? 
నీతా... అటులయిన నచ్చియున్నాండా. 

సువ--9ఇద్దణును గలినీవచ్చుచున్నారు. 

సీతా-_.ఇద్ద అవర? 
సువ ---నీమనోహారుండును వానిసహూ చరుండగు పిదూముకుండును గలి 

నీవచ్చుచున్నారు, 

నీతా (నీగుతో) చేటీ తానువచ్చెడిపనికి పరపురుషునితోం గూడివ 
చ్చుట శెట్టంగీకరించినా డే. 

సున (నవ్వుచు) నీవుపూనుకొనినపనిని. మాళోనెట్లు సం పతించి 
నెజివేర్చుకొను చుంటివో యే. 
-ానా పాణసఖులరగు మోకునునాకు నభేదగుణ (పతిప త్తిగలిగి 

యుండుట చే మో శెజిగిం చుట కొప్పుకొంటిని. 

సువ... వారును (బాణస్నెహేతులగుటచేత నే కలినీవచ్చు చున్నారు. 

నీతా... చెలీ యాతనియెదుట నామనోహరునితో వా ట్లాడుటకు 
నీగ్గుచే నోరురా చే మాయని భయమగు చున్నదిసుమా, 

సువ---మీరిచువురును మాటాడు సమయము వచ్చుసరికి మాఃవ లేనే 
యాతేడును దొలంగును నీకాభయమక్క_ అ లేదు లెమ్ము, 

సకా(సంతోనముతో) 

తె॥ గీ॥ ఎన్నిజన్గుము లె_త్తిన బుణముతీర్పల 
జాలనంతటి సాయంబు సల్పినావు 

నిన్ను (బోలిన చెలిక తెలున్న వనిత 

కావయంతయు లోపంబు నావహిలునె॥ 

నువ--- నీసో(త పాళములకేనహు౯ రాలనుగాను చెలిమికలయప్తుడొం 

డొరులు సాయ మొనరించు కొనుట విధికచా న న్నేటికగ్టిం చెదపు 
| నీ వెలి కాండు వచ్చుచున్నాండు న్మీపయత్న ముననీవుండుము 
నతాొ-__ ఏడీ నాకుచూవీంపుము. 
రమ-_అడుగోకను చూపు దూరమున నారాజమాగక౯ాము వంబక్షిహి 

తునితోంనాడి వచు చున్నా (డు. 

నీతా 

చీ 
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తా.....అనునే మున్నొకసారి నేనీతని జూచినప్పటికం అ నిప్వుడుమఅీ 

యు ేజముంగలిగి (పకాశించుచున్నాండు. 
సువ --వయోవతివయి మదనా వేశమునం జూ దువీదృష్టికి నీవలపు కాడ 

టులనే కనబడును లెమ్ము 

నీతా__అటుకాదు విజముగా వానికి తేజము హెచ్చినది, 

తే॥ గీ॥ అతనిదీరతయాతని యందమతని 
ముఖ ఏకాసము వెడదలొమ్మ్జునుగనంగ 
నమరనాయకుండో కాకికమలశరు౭డా 

యను చుందోంచెడు తనుకాంతి యవురియుం డే! 

నీ॥ బానిిపక్కను జేరి పరివోసములనాడు 

తరుణి భాగ్యమునెన్న తరము గాదు 

వాని కౌంగింటం జేరి వదనంబుముద్గాడు 

వనితేమోదమునెన్న వశముగాదు 

వానివష్టినుపండి బంధనారతిచేలు 

వెలదిసౌఖ్యమునెన్న పలు కాదు 

వానిముంగీటనిల్ని (పణయోకు లనుబల్కు._ 

కాంతతీరెన్న శక్యంబు కాదు. 

తే! గీ॥ వానిముంగు రుల్ ముని వేళ్ళవలన దువ్వు 
నతివయుల్లాసమెన్న సాధ్యంబు కాదు 

మగువనీ దై నచాతురీ మహిమ చేత 

నట్టి చెలి కాన పాందునా కమరనుం౦ండె।॥ 

సువ-. చెలీ యాతండు దగ్గిరం జేరక మునుపే నీలోనీ వయు వ్యెళ్ళూరు 

చుంటివేమే? మనసు నంతగా బట్టజాలకున్నా నృ కాబోలు, 

నీతా అవునే అచేమికారణమాశకాని నాశరీరము బులకాంకురమయిప 

టరానిసంతొ షమ. నీ మైక్ ము ౨ గ్రమ్ముచాన్న దే. కన్నులు మూనీ 

కొనివచ్చు చున్న ఏ. 

సువ---అటులయిన నితిన్నెపయిం బరురిడుము మేమిరువురము నించుక 
“ఆజ గ్లో మోస. అబబ్యాణాజ్ఞ సక అగ వయ స Ym” a 



4 కీ తా మనోహరము 

సీతా=(కన్నులుమూనీకొని'పరుందును. | 

సువ ఓనీరమణీ చూచితివా ! దీనికి మదన తాపజ(రమున నొడ లెట్లు 

| కాగు చున్నదోరమ్ము. మనము కొంచెము శ తో్యోపచారముల 

నొనరించుదము. 

రమ---(ఒడలు పట్రైచూ చి) పాపమెంత వేడిగా నున్నడి. నశేనుబోయి 

మంచిగంధమున బన్నీరు గలివీ తెత్తునా. 

సువ-.శీ, ఘముగాం గోనిరమ్ము. నీవు వచ్చుదనుక నేనుపచరించు 

చూండేదను, 

సున--- అడుగో ! భుజంగ రావు తన నఖునితో ముచ్చటించు చున్నా( 

డు. నేనీమరుగునుండి వీర ప్రసంగమును వినుచుండెదను. (అని (ప 

క్క_కుం బోవు చున్నది.) ఆ 

(అంత యథ" చిత ముగ భుజంగ రావును విదూషకుడుంను [బవేశింత్రురు ) 

విమూ---ఎమోలయి. ! భుజంగ రావు! నీవ్నభిచారముకాదుగాని యూ 

రంతయుం దివ్పీనది చాలక యీవెట్లచేమలలోని క్రీడుకొ నివచ్చి 

నామచ్చ మాపుచున్నావుగడా ? 

భుజం-- సఖా ' అంత యాయాసపజెద వేమి ? నేనుమాతేము నీతో 

చాటు తిరుగుదుండుట లేడా? నాకు లేనికప్టము ని హెట్లుక్ లిగిన ది? 

విచమూ---వాలు చక్కలగాం జెప్పీకివి వలపుడుక తియ నెప్పుడు చూతు 

మాయను నాతురమునం జిక్కములోని వీటవలె. గొట్టుకొ నుచు 

న్నమనసుగలిగిన నీకుదారియు శొంకయు . మాన్తాయాసమును 

గనంబడు చున్న వా గ 

భోజం-_ మి.తమా ! యూవూాటలకేమిగాని, యెంతదమారము తిరిగి 

నను నా[వీయాంగన కానరాకున్న చేలొకో ! మనము [తొ వతవ్పీ 

యుండలేదు కడా లి 

విదూ.___ నేను జూవీంతును గాని నాశేమిచెదవు 

భుజం _ పీతా ! నీకుం గనంబడినవో దయచేనీ చూవీంపుము*, 

విదూ--- నాకిచ్చెడిడాని. బేర్కొనుము, వీమ్మటం జూవీంచెదను, 



ద్యితీయా ౦కో ము. ఏక 

(1 మ కీ క భుజం౦---ఏమిచ్చెదనా ? “నీకు మి(త్రవత్సలు డను బిరుదమివ్పీంచెద 

ను, చాలునా! శ 

విదు?.__ అబ్బా ! ఎంతపనిని చేసెదను. అదికాదు మంచిగారెలు, 
బూరెలు శీ రాన్న ములతోే గాడిన మృుష్టభోజనమివ్పీంచెద వా p 

కను 

భోజనముమోదనే యాశయాః ? 

విదా స్య కాం తాసంగ మస కుండ వగు నీకు. బరకీయానురా గాశ్ క్షి 

యెట్లా నాకు బరభోజ నాశ క్రియశ్టే, 

భుజం (తనలో) ఇతండు వ్యాదయనారసమువంటి మాఃటను (బయో 
గించి నాండే కానిమ్మిప్పు డభిమానపడిన లాభము లేదు. (పకా 

శముగా) వయస్యా | నీహోస్యో కులశేమి కాని యాచెలియను జూ 

పుదునంటివే చూపుము. 

వఏిదూ'_ అడిగొ | యాపువ్యుటేరమున( గమ్నలు మూనీకొని పరుండి 

యున్నవనిత యెొవ్వ తెయో చూడుము. 

భుజం _ (చూచి) అవును దూతికాభావమును యాసెె చెలి 

మిక్ తై నాతో నెన్ని గురుతులు వచించినదొ యవియన్ని యు ఫీ 

యువ[థయం దు. హ్ న్నన అవో ! ఏమి యా కురం గాశ్షీ 

యందము ? 

అపర౦ంజి(ప్రతి చుంబు నపహానీం చెడిమేని 

శం గార యునునేక కన్నతరము 

బంగారుగిన్నెల పరిహానిం చెడిగుబ్బ 

గవయందమెన్న6గా నెవరితిరము 

పండు వెన్నెలనవుగ్ట పని తాస్మీతముఖాబ్ద 

భాగ్య మెన్నుటకు నెవ్యారితరను 

సరచాపములనేలు తర ఖా శ్రి కనుచూపు 

తేరంగెన్నుటనంగ 'నెవ్వరికిందరమ. | 

తే॥ గీ॥ ఎని జన్మము లె_క్తి తిన నిట్టబోటి 

తోడమం౦తనంబులనా ండ గూడునొక్కొ. 

రః 

శ 



9G కీ శతామనసోవారము, 

పూర్వబవపుణ్యఫ లమున బొసలొలాన 
జన్మ సాఫల్యములభిం చె సవ్యముగను! 

విదూ-_-పాతుండా! యారామామణే నీనంకంగ్యన్నెననె త్రి చూడక 
మును పే నీవిట్లు మన$క ల్లోలము నొందుటచూడ నాకు మిక్కిలివింత 
యగు చున్న ది (డోరిముంద తికి వచ్చి నవీ మ్మట నుటుకుల్కు బరుగులు*: 
ననున ట్లు నీకిప్పుడు తొందర పాటుకలిగాన్యా మనస్థమిత మును గనం 
జాలా, 

' 

భుజం -_ అట్లు కాదు ఈపిష యము నీవనుభ వనీద్దము గా నెజు6ంగమినిట్ల 
నుచున్నావు కొని సుంద రవి గహయగు వని తారత్న మును గాంచి 
నప్పుడు వారియొక్క. 

చ॥ ఘన కుచయుగ్భముకాద భుకుంగన్నులు6 జ౦ చల మైన దృష్లులు౯ా ' 
ననవిలుకానివిండ్లవ లెన(మములాె కనుబొమ్మిలుకాశ శాం 
కువినగు మోము చూ+ాపరు బక్షుక గడు మోదము హూ ర్ను వేణి యుల 
మిసమిసలాడు చేహాూమును మింఠులమానసముకా హరింప వే?॥ 

విదూ---మనస్సునువారించి నంతమాతమున నుచితానుచితముల నెన్న 
క వెంబడీ కుల కాంత లనంటంబ్రయత్ని ౦చు అట్టితగవు, 

భుజం--- ఇందను చిత మేమున్న ది, 

ఉ॥ మోమునంబుట్టు లేనగను నుద్దులుగుల్కు మృదూ క్తులుకా భళీ - 
'త్క్కామమునించు చూప్పులును ఘర్ధ్యృల_మోగెడునూపురధ్యనుల్ 
కోమల చేహూసౌరభా ము గాడినయాయభి నారి కామణీ 
సోమముంగాడం గాముకులు చుట్టును(దిమ్మరు టాప్పచేసఖా॥ 

సువ__(నీతాకత్న మును సమీవీం చు చుందనలో) నాదూతి కాకృత్యము 
చక్కంగా ఫలించిన" ఇంక సతగరము గా చెలికత్తెను మేల్కౌలుపు 
దునుగాక (లేపుటనభినయించి) సఖి! మూర సూర్యరన్మీకృత ముకుళీ 
భూతనయన నీలోత్పలములు (వీయచం ద్రదర్శనా నంతర మేనియు 
పిక నింపకున్న వేల లెమ్ము. | 

సీతా (లేచికన్ను ల నులిమికొను చు) బ్రచమే ఇంతదనుక నాశౌంత 
Ca 



ద్వి తీయా 0౦క ము. లగ 

ములంగుచున్న నాచెలికాండు కన్ను తెజచునప్పటికే నూయమ 

యినా(6డు. 

సువ---కలగంటివి కాంబోలును. 

నీశా-నిజముగారానే బేడా, 
అధ సువ-_-ఇచటకున చ్చియున్నా:డు గాని నీవెంత మలంగినాండనుట కలయే, 

భుజ --_ వయసా! విర్మిపనంగమువలని నావలెనే యావెయు మదనావ 

స్తలోనున్న ట్టుస్పష్ష పడినది యింకయు నేమి చెప్పు కొ ందురోవింద.ము 

పిదూ.___6,పొములజాడపానులది సొాములజూడసాములది” నీవింతలో 

వారి పసంగము నెట్టువింటిపి, 

భుజ ౦ —- నిశ్శబ్దముగానుండు ౫ వారిపలుకులను విననిమ్ము. 

విదూ-- అవును. చక్క6గాంబెవ్పీతివి గడచిన గండండుమిండడగుో 

ననుసాముతవిన లేచా. 

భుజం-(విసువుతో మితమా వషమించి యూరకుండుమా. 

మ 

సువ--.అరుగో యా పూల చెట్టు చాటునున్నారు, రిశని(పయత్న మా 

న నీవుండుము నేంబోయెదను. ' (నిష్మ7మిం చుచున్నది.) 

నీతా-..తొంగిచూచి నిగ్గుతో . తొలంగుచున్నది ) 
భుజ౦---విదూవకా ! చూచితివా నీవుకూడ నుండితివనుట సూచింపు 

టక్ నీగ్గుచే నురుంగయినది. అహా యామ యెంత పౌఢ, 

విగూ---యా పాపకర్మ మునకు నేనొడినిగట్టుకొన నేల ? నేనవతల శే 

దను నీపయత్న మున నీవుండుము. _ (నిష్మ్య్రిమించు చున్నాడు.) 

భుజం-( సమివీంచి) 

మ॥ అలివా ! నీదగుదర్శనాధ౯మయి వా గాకాయాసముక జూడ 

నతిసంతో 'షముతో డవ్గచ్చితిని నికో కౌంగిటం జేర్చి స 

త్కృతిసేయందగు నింకనెని. బరమాధీ౯భూత చి_త్తమ్ము న౯ 

శతప'తా/ంబకు బౌరినుండి దరి జెర్చన్నిన్ను! బాధిబాం చెద౯॥ 

సీళా---(ముందునకువచ్చి.) | 



ర కీ శామనోహరము. 

చ॥ ఇతనితనూవిలాసమున క్రీడగుంబల్కు.ల తీరుడానికిా 
జతయగుంజాతురీకలన చాతురికన్న ను మారశాొ (స్త్ర పాం 

డితియధికంబునంత కు6 గడిందినయోవిభనంబు దానిచే 

(బితియభి సారి కామణికి. కా/ణపిభుండనం జెల్లునీత ని౯॥ 

మనముననెంత త త్తఠపాటొ దవుచున్నను నోట సమాధానము 

జెప్పుటకు నీగ్దగు చున్నది. (నీగ్గుచెం దలనొం చుకొను చున్నది. ) 
భుజ6-([తనలో) మిన్నకతలనంచుకొని భమూరకున్న బేలకో ! ఫా) 

ఢయెయుండబోలు, కావుననే సిరు త్తరమే యంగీ కారసూ చకమని 
తెల్పినడి. అయిననింకొక్క_ సారి యడిగి చూచెదను ((ప కాశము గా) 

మ! పలుశేబంగరమూా మృ గాన్ని ! వీలునం బల్కా-డకున్నావు నా 
వలన న్నేరము గాంచినావా ననుసంభావింపం గానెంచవో 

యలుకంబూనితివో చలో కీకోయి హోన్య పాయ ముకా జూపవో 

చలముంబూనక్ పేేమహజాడుమింక నాజన్నంబు సాఫల్యవకా। 

మటీయ, 

ఉ॥ ఎందజు పఫూరుషూగణులు నెందజుసుందర రూపవంతు లిం 
శకెందజుగొప్పవారు క లరిందతి గోపలనెరినట్లు న 

యందుననీకు మోహమది యబ్బుటనాదగు భాగ్యరేఖ యే 
సుందరి! చెంత౭జేర్నుకొని సూనశ రాగమముల్ స్మకింపవే॥ 

సీతా. (తనలో) అకటా యెంతయని యోర్సుకొందును. నీగ్లేటికివ్య 
క్రీకరించెది గాక (వ కాశముగా) 

వే గ; స్వాతి వానకు ము త్తేపుం బరణియట్లు 
నిన్నుంగోరుచు గాలంబు నెన్ను చున్న 
నాకుదర్శనంవిచ్చి సంతసముగ ల్ల 

'జేనీతివెయింక6 గొద వేమి చెలిమికాండ। 
భుజ ౦ (తనలో) ఇప్పటికిగ డా ధన్యుండనము పడిన పాట్ల కల్లఫలము 

నుగాంచితిని. (ప కాశము గా) 

తే॥ గ॥ పూర్వుభవమందుం చేనినపుణ్యమునను 
నీదుదర్శనభాగ్యంబు నెమ్మింగలిగెం 



( దె క్రీ యా౦క ము. 99 

గానినీదయక లిమి చేల గములశరుని 

శేలిసంపా/ప్కమగు6గాక నీల వేణి! 

రాన ము--- ఏక తాళము, 

(తప్పు వృమియిర౦పు మయ్యుమస్ట్రు) 

నీతొ నను(గృపజూడును య్య సాయకని దాననయ్య 

ననవిలు కాని కేలిగన6గ 6బేనీ మనుపుమయ్య॥ నను 

ఛుజం-__ఘన ముద ను య్యే నడు వనజప్య్మత్ర నేతనాకు। 

తనరునీదు యావన౧బు తద్దయునాపాలు సేయ॥ ఘన 

నీతా=(పమదవనమధ్యమందు భానిలుమందిరమునందు 

విమలమణిసగితమెన వేదికనలంకరించి నను 
థి 0 

భుజ౦-_ఇందునిన్ను గూడి మున్నమందయానత౦ (డిన న్ను 

_బంథనాలయంబు సేర్సి బాధ వెట్ట నంచునే మొ ర్తంి 

నీవన్ని విషయంబుల నాః. దోడ్పడియు౦దునని వార్ష త్తీము సేయు 

ము నిక్క.ముగా నిన్నే కూడియుండెదను, 

నీతా-..-(తరలో) నేనుతన కూట జవదాటుదుకేవోయని సంచేహిం 

చుచు శ్నా6డు "కాంలోలును (శు కాశముగా) 

తే॥ గీ! మనమునం దుననిను దైవమును చుందలంచి 

జీవితాంతముదనుక్ నీ చెంత మల6గు 

చుండు దానకుసు(డి విభవోన్న తగతి 

నన్నుగైకొమ్ము నీకుఘనమ్ముగలుగు॥ 

(అని చేతిలోం బేయి వేయు మన్నది.) 

భుజం---(తనలో) అన్నాయీల తాతే క్వి చేతంజేయికీనన్ను స్పృశించి 

నంతవమూా[తమున నే విర వాజ్వరమునం (గాగు చున్న నానరీరము స 

మళీతలభావము వహొాంచినదిక దా (వృకాశముగా) 

తే॥ గీ॥ ఎట్టికవ్షము ల్లలి గిన నిందువదన 

సుఖములే తో(చునినుం గూడు చోనవర్ని 



క్గ్ర సీ శామనోహరమి, 

పాలెగానికి వ్యవసాయ ఫలముగన్న 
దును, క్ వం౦ంబు వడితోన? దవోంచనటు॥ ల యు గస 

(అనినీ రత్నము వై నంబేయిడి) నెచ్చెళన్మీపమద వన పిశేషంబుల 

హొకు6 జూవీంచెద వు ర ము స 

మలయమారుతము ఆట తాళము. 

(కాంతేకాంత లతాంత ములు మట్టు) 

నీతామళ్లై మొల్లలు నల్లుకొని పందిళ్ళుసారిభ మెల్ల మదిరం 
జిల చేయు చునున్నవిమనో వల్ల భాయిటు చూడుమీయెడ॥ వ 

భుజ౦ం---కమలజ్వత్ర (ప్రమదవనశృం గారమింతని చెప్పశక్య మె 
యనుర విభునినంద నో ద్యానమును దినికిసాటియ గు నే॥ కవు 

తా...మం౦ంచిగంధ పుల దరులువాటి చేమంతి మొక్కల బోబెలుకా 
మంచివాసనల పిరిజిమ్ముచు మదికిముదమును నొదవ జేసెడి! మ 

భుజ౦-.-అళివ! వనమందిరముల*ేపల నసమశ ర చేల్లి; వనీంపలో 
నతిముద౦బున౬ బేరంబోవుదమాలనీంపక రమ్మువోదము! అతి॥ 

(ఇద్ద అునిష్క.)మింతురు) 

అంత యధోచితముగ రమణిసువదనులు (బవేశింతురు) 
రమ---మన చెలికత్తె కనువీంచచేమే మదనతాపరహీత మయిన 

దా యేమి? 
సువ-__-నీ చేతిలోనిది గంధపు గిన్నె యేనా ? 
రవు._అవును, 

ష్ట్ర రరత కర Shs క్ల లీ వమ Gf me రమ---ఆ నీ శేమి ? ఎగతాళి మా ,లీము చేసెదవు. అక్కడ ఎంతగం 
(దగోళమయినదో నీకు వెలియునా ?. 

సువ-_ ఏమిజరిగిన జే. ఖా 

జ గ్ 

రమ -__ ఏమిజరిగిన దా గుటు బయట బడినడి. 
ఓం 

సువ---ఎవరిగుట్టు, 



ద్వి తాల క కు, 91 

రమ---మన నీతారత్నము గున్లే. 

సువ- ఎట్టు తొలినీనది, 

రమ---ఎవరు వెవ్పీరో కాని పూనలు (గుచ్చినబ్లు కథయంత యు చలి 

నీనడి, భుజంగరావును బట్టుకొని తగు (పైాయళ్సి తము చేయనల 

యనని వణిక్సతియు నాతని కొడుకును గూడ (ప్రయత్నించు 

చున్నారు. 

3వ చాలును లెమ్ము. అతండు ఏరియట్టివారిని లక్క పెట్టునా 

సావానము కలవాండని నీవ్రమా తమెటుంగ వా p 

రమ= ఎవరికెంత సాహసమున్నను, శ్రభుతర్షము వారికి లోంబడ వల 

యునుగ దా యితంజేమి చేయం లండు, 

సువ..-వలనీన చో నితనికొ జయకు గావలనీవంత (దవ్వశు 'వెచ్చించల 

లస్నేహితులితని క నేకులున్నారు. 

రమ--. సళే మనమింటికి. బోదమురమ్ము మనకిందుభో సరబరిధ మున్న 

ట్లు 'తెలినిన చో మన సంసారములకు. చేముగల్లునుం 

సువ--. అవును, నిజమే పోవుదము. 

కడు 

(ని వమ్క_)మింటురు. ) 

ఇతి ధ్రైమతాం-శి నాధుని వీరమల్లయారాస్య 

విరచిత సీతామనోహరనాట 

కంబున ద్వితీయా ౦కము. 



(వ్ర 
శుభమస్తు. 

DOr హార్ మః 
తృతియా౦ క ము. 

(వణిక్సతియు ని ్ మము౭దును6 బ)వేశించుచున్నారు.) 

వణి---కుమూార్శ కులమున శకెన్న౭డెజుగనిముప్పు సంభ వించినదిక దా 

యీ పెద్ద మ్మ సొకడుపున. జెడబుట్టైనది. 

సోము ఏమి వై పరీత్యము సంభవించిన ది? 

వణి--..కావలనీనద౦ంతయు నయినది ఇఎశేమికావలయును నాపరువు 
ప)తిష్టులన్ని య నభ్టుటగ లినీపోయిన పి, 

చే॥ గ॥ నీదు పెద్ద చెల్లెలు నీతనీతివిడ చీ 
మిండీగానిని జతం జెర్చి మెలగు చుండె 

సను చువింటిని నొసట నావనజభావుండు 

[వా యుగీతను దవ్పీంపనశ మెమన కు॥ 

స ము. ఎంతనుకొంటిమో యంతయు సంభవించినది యిప్పుడు చిం 
ప్ంచి నంతేమా తమున. (బయోజన మేమి, 

నె త్తీననోరు పెట్టుకొని నీ ఏిటు సేయకు మం౦ చు జెవ్పీన౯ 

జిత్తమునందు జేర్చక బు నేనీన పెండ్లికివచ్చెం డిప్పలీ 
పత్తనమంద వలా గుళమువారలళలోపల నీగ్గు చే సీరం 

జత్తుట శేనివీ బృడని హీనతక థైంగచాచిరంబుగ౯ 

వ 

తగినవరు నింజూ చి 'వెండ్రివిగా వించిన చొ నిట్రిపాటురా'దుగ దా 

అప్పటి మిము ఖ౯త యే యిప్పుడిట్లు పరిణమీంచినది. కానిమ్ము. 

ర మిం చిన దాని.గూర్చియిటు మిమ్మనిసందునలాభి నేమి యొ 

నంచనం బేనీనటి మన వె రికి నేగతిబుడి సెప*,6గా 
లై వూ టు గ్య 
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నెంచికిరో బవిరానవచియిం6పుడు వేగ మెవానిని న్నిరో 

ధించక యున్న. వేటగును దిట్రపుంబన్నిక 6 బన్ని చపుమా॥ 

కొండొక నేరముగల్పించి వానిని ఏకి ంపచేయకున్న మరీ ౦త 

లలు కావున బాగుణా యాచింపుండు. 

వణి (తనలో, వండు నాకంకు నెక్కుడు(కౌర్యమునుబూనియు న్నా( 

డు కాని యాతులువకుందగిన (పాయశ్ని తము యిం చవలని 

న చే యిట్రగు గాక (ప (పృకాశముగా.) 

ఉ॥ గతజల వ కార్యము లేదు నిదానమున్నచో 
నితనికి. దగ్గశిత్న పిథియిం చెద మాగ౯ముజూడవచ్చు వొం 

తనము సేయ6గా మనయగారము ; చ్చెనటం దుం బన్ని యా 

వితమునుబంటుకొతులకు వెల్లడి చేయట యు _కృమియ్యెడళ౯ా। 

మణీయ్సు 

త్రే॥ గీ! అట్టుచేనీన తళ్భ ణమత నింబట్టి 

బంధనాలయమం౦ందుం౦ంచి పరిభపిరిచి 

బుద్దిసె ప్వుదురావైన మూఖక౯తముని 

న్యాయ సభలో ఏమర్సింతు రమలమవముతులు. 

సోమ తం డీ! అది యక్మ పథానువతుక౯ాలకు లక్షణముగాని మన 

యట్టి వారలకు గాదు. ఇటు6పినుడు 

చ॥ అన్నతముబన్ని న్యాయమును | నావల బెట్ట సృ ధాగ వ్యాజ్యము౯ 

జొనివీనమా త జేగ తిని సూన్ఫత వాక్యవిహీనమైన ప 

ట్లు జయ మొందబజాలుదుము లాతిజనంబులు నవ్విపో రె యా 

డిన నిజమేలదాంచవ లె చెందమునందునః జింత సేయుండీ! 

ఇంకొక్క టిగూడ నాలోచింపుండు. 

తే॥ గీ॥ నిజముంజెవ్పీన వ్యాజ్యంబు నిలుచుమనకు 

ననృత మోడిన గలు చెట్లు లరయం౭గ లము 

“సత్య మేవజయతి” అన్న ఇ “ప్ర విధిని 

మీరాగుమాతెమెణుంగ రే మృదులభామ॥ 
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వణి ఓరి పిచ్చి వాండా ! ఇటువినుము, 

ఉ॥ కూతురుఆఅంకుం జే సెనని కొండొకనిగుసు లేక యేగతి౯ 

సీ! తలయె త్తివెప్పుదును జెవ్పీననేగతి వారునమ్మం గా౬ 
జూతురు వీన్న పెద్దలు ననూయతసూపరె ! పెక్కు లేల? 

కతమిట్టులుండంగ వెవారణ సేనీన లాభ మే మొకో॥ 

అఏయును గాక్ష్య్మ 

తే] A॥ పూర్వకృత పాప మిారీతి గర్వభంగ 
మును బొనర్బుచునుండంగ మనమునందు 

జింతనొందుటచేత నానంక మేని 
ఏడి చిపోవునె ఫలితంబుగుడువకుండ॥ 

వోమ (తనలో) పట్టుద లనువిడి చి వై రాగ్యము భో వికి డిరుగు చున్నా, 

డు. ఇప్పట్టున! గొంత పోత్యాకా మొనరింపవలయు ను, (పకా 

శముగా) 

తే! గీ! మీరు మాలోనంగుందిన మేలుకలణె 

తగునుపహాయముచేత నాతనిని వంచ 

నమ్ము సేయక యున్న ఫలమ్మువమ్ము 

పాపులకు శిక్ష లె కెట్లు వచ్చుబుద్ది! 

కాన్సన మోారీవిషయమున.( " దగ్మపయత్నముసేయుట యే 

_కృమని నాయభి[పాయము. వీమ్మట మాయిష్టము. 

వణి-...(తనలో) వండు. చెప్పునదంతయా యధార్ధమే “తోటకూర 
వాడె వెప్పవై తివేమిరా” యన్నట్లు (ప పథముననే రుకాదుర్న 

యమును న నం (1 కాళము గా) 

తే॥ గ॥ అయినంగానిమ్ము వాని హ్. 
నకుః దగినవి వేయింప న్యాయనసభాకు 

బోయివచ్చెద కనిరమయాాుని ముందునీవు 

నాదురాత్ముని బోకుండ నొపుమిచట॥ 

సోమ----చి త్రము, ఆపని నవలీలగా నొనరించెదను. 
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తై॥ గ॥ పూవుదోటను చేరి యాముగ కాంత 

మనముసెడంగొట్టి యా వతో మంతనమ్ము 
లాడు చున్న టి ఖలుంబట్టి యతని వాస్త 

ములను బెడలోట్టియుం చెంద బోయిర రదు! 

తండ్రిగారు! ఇంకోకవమూట, 
చ॥ ధన మొకయింత హెచ్చయినం దప క వ్యాజ్యుముగల్సు నట్లు me 

బనింగొను న్యాయ వాదిని పివాదముసేయంగ నికాకాయించి, దీ 

నిని దనస్యంత కార్యము? నెమ్మి:దల౦ంచు మటం చు వేడి గొ 

బ్బునంబురరక్ష కాధిస్సని ముందిటకుం గొనిరమ్ము వేగ మే! 
వణి-_అదిఅం౦త యు నేనెజుంగు దును లెమ్ము. నీవుమూత9ము వానిని. 

బోకుండ చెదిడించియుంచుము. పదిడబ్బులు పోయినను బుకరథత్న 

కకాటస్టానాధిపతిని దీనీకొనివచ్చి యిత నిగొట్టుళోం బడ వేయి? 

చెదను త్వర గాబొమ్ము. 

సోమి-_-చి త్తము, (ఇరువురును నిష్క/మింతురు,) 

(అంత యథోచితముగ నీతారత్న మును భుజంగ రావును ప) వేశింతుకు) 
భుజ ౦--=- మనో నాయకీ! నేడుమనను వినిన నిచారకరమగు వాతేజ౯'వ 

లన నామనము క లతనొ౦ద్లు చున్నది, అనతికాల వ్యావీత మైన మన 

మోహాలతానికుంజమును ఛేడిం ముటకు నితండి) యసూయా లవి 

త/పాణిమై బయలుదేరినాండు కదా! మనము పరస్పరవియోగ 
మున బ్రతుకంగలమా? 

నీతా... మోకీ వెట్టి మేటికి? మన మోపాబంధము పరపియత్న మున 
నేర్పడిన దా, పరపయత్నముచే పడంగొట్టంబడుటకు ఎవ లెట్లువిఘ్న 

ముసేయందల చినను జీవి తాంతే ముదనుక మనచెలిమి వీడిపోవదని యీ 

పహొయభఖ్ని వాయము,. 

భుజ ౦-_ అంత స్నేహూమెక్కు(డు గానున్న దానికిందోడు గా నేకస్టలని 

వాసావాళాత యున్న చో మనన్టిమిలే ముండును గాని లేకున్న వీయను 

రాగము నిష్నలమేక దా! 
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నీతొ... మనము ము౦దుగనే భయపడనేల? 

తే॥ గీ॥ జగుగనువ్నది యెచ్లుని జరుగు గాని 

చింతనొందినద్రు నే నీలుగు లెప్పుడు 

క్రమ స్వ సుఖములు కానడిక డవలన్న 

ఫామ్యమును మున్ను వినలేణె సన్ను తాం” 

తే॥ గీ॥ మిన్నుపిరిగి వై బడనున్న ౧ గన్నతల్లి 

దండు తన్నెని విధముల దలంక్ నన్ను 

ధిక్షం జేనీనంగాని ని చెలిమిపిడువం 

గట్టి గానమ్ము మిని మనరికనములమందు॥! 

భుజం (తనలో) ఏమి యీమెసాహాసము మనోనిశ్చయమన్న నిట్లుం 

డవలయు. ఇంతేధె ర్యము పురుషుడనె న నాకుగూడ లేదు స్ఫుట 

నులే సాొవాసకృత్యములందుం. | బధ మగణ్యలు, (ప్రకాశము గా) 

(హా ణేశ్వరీ! 

మ॥ పరితాపంవిసుమంత యనియు మనకి పద్న ౦బునం లేదు సుం 

దరి నీపల్కుల మాధురీమహీమ చేతక్ మూయమెపో మె, నీ 

వం అరక ప్రాణమ్ములెనం చానెదను నాకుం గార్యమా సన్న మో 

తతినికా సాయముసేయ6గావ లేసుమిోా _దెన్యంబు రాకుండంగ ౯ 

మెటీ యయ, 

తే॥ ౫ ఎెట్టిపన్నికపన్ను నో యే మొనన్ను 

నంచనమ్మును సే నేయఃగ వనితనీదు 

తండ్రి, దానికిందగిన పద్ధతిని బన్ను 

కొనంగ నలయు6 గావున బోవ ననుముతిమ్ను॥ 

నీతా---(తిరిగిచూచి) సొధా! నాచెలిమిక త్రేయగు సువదన యిటువ 
చ్చుచున్నది. ఆమెవలనమునము కొన్నిఫ్ట తష ములను _ ఉఇలినీకొన 

వచ్చును. 

సుప. (పవేశించి తనలో) అకటా! ఏరిరువురును వేటకాని కుదురయ్యె 

డుహరిణయుగ్భమునలె ని ప టనేయునా సర! వీలిచ్చి విచెప్పెదను గాక, 

ణ్ 
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: (ప/ కాశము గా) చలీ! యొకసారియిటురమః? 

నీతా ---(సమివీంచి) విశేషము తే మేని. జెవ్పెద దా? 

సువ--- చెప్పెదనురమ్ము ( చెవిలో. జెప్పుటనభినయిం చు చున్నది ) 

నీ తా -అటులనా? ననిప్తుడెనళ్చై కు నీవు ముందుగా బొము 

సువ మం దిది. (నిష్క)మిం చుచున్నది.) 

భుజం---(నీతారత్నముదగ్గరకువచ్చి ) పే/యసనీ! నీ చెనిమిక త్రై యేమని 
చెప్పినది. మననునుకిెన్న దాని కేమైన భీన్నమున్న చా + 

నీతా... ఏమియు భీన్నములేదు. మాతోంగలహీంచుటవై నానేదరు( 

డు వచ్చుచున్నాండట నీవెంతమా తమును భయపడవలదు. నీపై 

నంబెచ్చెను వ్యాజ్య మునక య్యెడు థన మంతయు నేనిచ్చెదను వో 

_ ట్రైిసమయమున మనమిరువుర ము నొకచోటవేయు౦డుట కజ౯ాంబు 

దు నేను బోయివచ్చెదను, (నిమ్క/మించు చున్నది.) 

భుజం---తుదకునాకు గళబద్ద్ధరోాగము సంభవించినది. బ్రంకేమిసే 

యుదును. 

నీ॥ మగువవాదు సమాగమంబుగోరినమా త 

మదిపిచారణ 'లేక మరులుకొొంటి 

మరులుకొ ౦టినెచూడు మగనౌాలిగ్భృవహామందు 

నడుగు వెట్టితి సంశయంబు లేక 

నడుగు వెట్టిన నేమి యపుడె క మ్మరిపోక 

మంతనంబుననుంటి నింతదనుక 

నుంటి నే చూడుమా యింటిలోపలగూఢ 

వృ త్రినయ్యదివాగి శెట్లు ళలిసే 

కే॥ ౧॥ తెలిసెననుమాట వినినంత జెలిపిగలిగి 

గోడ దా టీక నెచ్చెలితోడము+ట 

లాడీ యాలస్యమును జెనీ వోనితెచ్చు 

కొంటి మేలానె వ్యభిచార కు లకు నెందు 



ది వీ శా మనోహరము, ప 

ఇట్టిప పనుల వేత నేర దా- భిన్నా భి(పొయు'లె జనులలో గొందజు 

పరస్పర క్రలఘా పా, (తులగు చున్నారు. Mae 

చ॥ కులటలగూడునప్పుడె పకోపముగల్టును నొండొకం డకు౯ా 

గులవనీతా : ణికా గలియంగోరినయప్పుడు చానితేల్లీ దం 

గడులు సహీియింతుశే ! మదిపిరోధముబూనక మూఢవృతి నీ. 

_వలందగులొందినొండ. బొరపాటు వ బేనీకృళింప నే టికి౯॥ 

దూరాలోచన లక బహుజనదూవ్యంబగు సీ యకృత్యంబును 

బుదిపూర్వక్ ౨బు గా నొనరించి వై విపుడు చింతించుట గతజల సేతుబం 

ధనము కాదా |! తవ్విం చుకొనిబోవు మార్షమాలోంచించన 

లయును, 

తే! గీ! మొదటయో జించి మెలంగుట ముఖ్యమందు, 

మీంచివోయినళతరువాతం గించవడక 

తేప్పుకొనుమాగళ౯ామును జూ చుటొప్పునదియు 

ఏలుగాకున్న నెదిరించి వెడలవలయు॥ 

( తెజలో) 

(చ॥ పదవు(పతిష్ట ల౯ విడిచి (పల్లదుడై గృహమందుంజొచ్చి కా 
వరమున దుష్ష కార్యమని భఛావమున౯ గ ణియింపకుండః ద 

స్క_రునివిధంబునక౯ా జిటుత జవ్యనిభూ' నసముకాపారించి నే -. 

డరమర లేకచిక్కు. నధ మూథమునికా బలియిత్తుభూమి కి౯॥) 

(క్రోధ వేళు. జ్ నోమయ్య బున రకా 

అకటా ! అనుకొ నినంత యు జరిగినది. ఇపుజేమి సేతును? వపనిం జేయు 
టకును మనోజవము తగ్గిపోవుచున్నది. దోవకృత్వ మొనరిం చిన వారికి 
మనస్టీమిత మెకి, డనుండివచ్చు ను? (యోజించి) ఇతండు తిరిగి వెళ్లుద 
నుకొనించే యొచ్చట్ననెన De స్ట. 
సోను (పవేశించి కోపముతో, .) 

చ॥ పరువు పలిన లకొవిడిచి పీలదు౭డె గృవామందు(జొచి,. కా య ర్చి ౧౧ చ్లా చీ 
వరమునదుస్ట కార్యమని భానమునకొగణియింప[0౦డం ద 



తృతీయా ౦కో ము, ae 

స్కరునివిధంబున౯ జిజబుత జవ్వని మాన సముక హరించి: స 

డరమర లేక చికు. నధమాధ ముని౯ బలియి త్తుభూమికి౯ ॥ 

_ (అటునిటుచూచి) వీడ! యెచ్చటను గనంబడకున్నా దేమి? చేని 

నతప్పు మనసున కెక్కినది కాంబోలును, 

త్తే] గీ॥ చిరత రాభ్యాసమునను నీవరుగు చుండు 
వా రవనితల గృవామందు వచ్చియుంటి 

వేమొ నీ పాట్టంజూవీంతు నిపుడుర మ్ము 

దాగియుండిన నీచావు తప్పంబోదు! 

(కోపముతో ఓరీ! పాపవిచా రా! నయవిచూరా ! నీమూలస 

క్కి యుంటివో బయల్పడ కున్నా నేమి రా? 

తే॥ గ! దరియుంటబెన్నును గానక తల్లడిల్లి 
(పాణభీతిని నెంచేనిం బకువువికిచి 

కంటంబడకుండంగా డాగీ యుంటీవే మొ 

భరారగుణభాము జితనోము సోముజూా చ! 

డ్ ఇయ్యెడం గాదుసోరవని శేగిభయంబున డాగి మయు౦డినకా 

స్వాయ్య ము ఏీడిన టి మనుజాధ ముని౯ా బరిమార ర్పకురడ నా 

దయ్యమువృద్దిని చ్చునొక్" తప్పక దెవ మొ లేకమే మొ సా 

పోయ్యముసె యవచ్చెడు ఛటాశియు నిన్ను వధింపకుందు మే॥ 

తక్కిన వారినూట లిప్పుడేటికి? ముందుగ నేనీపనినై వచ్చియుం 

టినిక దా? ఆదుర్భ్మాగ౯ శిఖామణి మూదిన్యభవనంబున నేమూలను 

డాగియున్నాండో చూచెదనుగాక ఇంతలో. దం డి గారుకూడ వత్తు 

రు (అని నలుచెసలను వెదుకుచు లోనికింబోవు చున్నా(డు. 

భుజం ((ప వేశించి) ఏనిమాటలనుబట్టిచూడంగా నిడి సామాన్యము 

గాంబరినిపోయెడునటు కనువీం జ చ నేను భయపడేనట్లు పిఠు 

కనుంగొనిన చో నన్ను'మరింత ధిక్కరింపంజూ చదరు కావున నిర్భయ 

ముగానుండవలయును, 

'సోమ---(పరుగెత్తుకొనివచ్చి విటుని చేయిం బట్టుకొని) 



40 కీ శామనోహర ము, 

ఉ॥ ఎచ్చటినేగు మంటివిర యెంగిలిమెక్కెడి కుక్క_రీతి నిల్ 
నాచ్చితివింక నేనువెనజూడక నాద గుతల్లిదండు*లు 
నృెచ్చునటుల్ వొడింబొడిగ నిన్నిటందన్నె ద, నొమిషం౦ంబుై 
మచ్చము గాలముకొదగులు మా:డ్కి నిం జేతికింజిక్కి నావురా॥ 

భుజం (తనలో) ఓహొ. వీనివదరుబోతుతనము హెచ్చుగానున్న చే 
కానిమ్ము న యిం చుక యోర్పు వహించెదను, 

సోమ--- కానిమ్ము నీ క్ష కాలమునమోావీం చుట నుబట్లి యే యిట్టిదుర్చుద్ది 
యుత్సన్న మెనది, 

చె॥ గి) మ ద్గరాలిని నెట్లో మోసగించి 
యొద్ద జేరితివార నీయూ కా శేమి 
కాని యాసై ౦థవాదులా కాముకులకు6 

గలిగినట్టి సా ఖ్యమునీకు6 గలుగు గార్॥ 

భుజర_ చూలు నిం నోరుమూయుము ను చెం దలవ౦ చుకొనక్ 

తగుదునని మాటలాడెడ వేల? 

సోము-_ వమా నోరుమూయవలయు నా? 
Gl మిద, నేలంబెకైదను చూలు నచ్చిన నిన్ను? గాలితో. 

దైద( బాపకార్యంపువిధంబును బూను దురాత్ము నిన్ని నుక 
మొ ప్రైద నింక నెచ్చటికిం బోయెదవోరి, పరాంగనామణికా 
ముట్టిన వా డెచచ్చితివి మూఢకులాధమ కా చుకొమ్మింకకా॥ 

భుజం. ఊోరుకొనినకొ లది నీకు నోరుహెచ్చూచున్నదడిగా! ఓ , చేలకీ 
నీ వాచాళూ రత్యమునుజూ చి యిచ్చట భయపడు వా రెవరును 
చేరు. మర్యాద గా విరమింపుము. 

సోహు-__నీయంత ము కను?గొనని జే విరమించు వాడీ సోముడు కొండు, 
ఉక్క. రిమాటలతోం దవ్వీంచుకొని పోవలయునని (పయత్నించు 
చురిటీవి కాబోలు నట్ట పీయత్న ములు నీయొద్ద సాగవు. 

భుజం మూథుడవగుటచే నట్లనుకొనుదుంటిపి. నేను స్పనము7( 
జెప్పెదను వినుము, 



తృతీయా ౦కము. జ] 

ఉ. నీదగుసోదరీమణికి నెయ్యముసూపెడు బౌవనైననా 
మాద నసూయంజూపుటద మేలటరా పదిముందిలోన చా 
యాదులు నవ్వివోదురని యైనను గుట్టునకంచుకొ"క నీ 
గాదిలి చెలి గీలివడం గా నిటురట్టానరింతువే ఖలా! 

సోవు-_ ఓరివా బాటా! అంతకిపురజనవిటా! 

ఆ॥ వె॥ ఆండుదానిపోలి. నంతరంగములోన 

నడరుపుట్టు చుండ నడం చి పెట్టి 

_వెకిబరములను బల్కు నేటికిమూ ఖకొ 

నోగుమూయుమింకి నుడువు కేల? 

భుజం--- అరే! మూథణాగ/సరచ క్రవతి౯! 
సీ॥ అనచయా జామాత నంగీకరిం చిన 

నీతం( డిమరలింప6 చేత 'క్రాక్ష 

పెండ్లి యాడినయట్టి వెంద్దామునంతోవ 
పఅపనిజావతో బల్క. తేక 

మదనాతిక చేంజాల మరిగి వేటొకభత౯ 

జేరిన చెల్లికి చెప్పలేక 

కులపుమర్య్యాదను నిలు పజాలనినీ దు 

చిత్తవృ త్తికి బుద్ధిసెప్ప లేక 

తె॥ గీ॥ నిప్వుందోక్కి_న కోతినాం గువ్పీగంత్రు 
లీడు చు నన్ను దూరెడ వేల పీన గు బుండ 

కై పెట్టుము చాలు నీగుట్టుబయట 

వేసీకొను చుంటి విది యెంత వెట్టితన మొ 
సోమ _కుటిలవ్ఫాదయా!' ని నీన్రికి జుతపరక కం వకవ లా 

కొంళు నీ గువిడిచి నివ్ర మాటలా౭దు చున్న౦దుకు నౌకునగ్న గుచు 

న్నది. 3 
చ॥ చదివితి వేమిసాధ౯క్ము సద్దుణముల్లలిగిం చు విద్య నీ 

నాదయమునందుః బొపభయమింతయు లేనపు జెన్నియేనియు 

9 



గుడిరిచి చెప్పంజాలుదువు కోవిదునింబ'లెం జాలుంజాలు నీ 

నదనముజూచిన న్నరక జాథజ నిం చునుసుమ్ము దుర్శతీ॥ 

భుజం --టఓరీ ! ఆత్నస్తోత) పారాయణ ! కులకలంకా ! యి౨త దనుక 

నీ వెన్ని మాటలాడిన శాంత భావముతో నిన్ను మందలించు దుంటిని, 

దానిని గు తెలాణుంగంజాలక యెమేచో (పేలు చుంటివి ఇ చేతుది 

గాల జెప్పుచున్నాండ నాలకింపుము, 

తే॥ గీ! ఒక్క గుద్దుకు నెత్తురు (గక్కు_నట్లు 

ముక్కుమోాదను గుర్దైెడద మూఢ సోకు 

మూనికొొ నివొమ్ము పాణ ముల్ వోవకుండ 

[బతికీియుండినః జూలును పరువచదేల? 

నోము --- అవుసుఃఉి_ల్పిగొడ్డున కజపులచేోటను సామెతవిన్న చేక జా 

తే॥ గీ॥ లొమ్మువ/య్యలు సేని పోరమ్ము గా థ 

రింతుమోరక ! యేలసామంతమింరోను 

వంటయిల్ఫొ చ్చు కుంచెటిపగిదియెతి 

వేల వీరమ్మూ నీరమ్ము పాలు సేతు॥ 

(కద్దణు రాజభటులతో వణిక్పతి తి (ప వేశిం చు చున్నాండు) 

ope ein షష | నీకీ వాగ్య ప్రయమేలరా ! ? అరు 

గో! స్యాయమునుపరి పాలిం చు డాతలు వచ్చియున్నాను. ఆంత 

యును న విచారించుకొందురు. నీవూరకుండుకు.. (వస్తువుల 

ను గొన్నిటిని భుజంగ రానుమోద ర హాస్యము గాం బడవై చి భటుల 

తో) అయ్యా ! అంతయు మో రేచూచుచుంటిరిగడా ! నొకుమూ 
తెలా యంతరపురమున నిదించు చుండంగా గృవాంబుసొచ్చి నగల 

"ను దొంగిలించి వెలగా నాకుజ్ఞ వానితో నెట్లు పార 

తమరేవివారింపుందు. 

భటు---(భుజంగ రావు చేయింబట్టుకొని) రటేకళటస్ట నమునకు కమ్ము 
(అనిలాగికొని పోవుచున్నారు.) (నిక్రమింతుకు.) 

సోమ-_తండి) ! ఈభటులకేమయిన నాశ పెట్టితివా? 



తృ తీయా౦కము., శీలి 

| వణీ--- ఈ వ్యాజ్య మును మసిపశ ము సేయిం+ళినచో. నూటపజ వదులు 

బహుమతి యిత్తునని వార “త్తముచేనీ నగమురాళలు ముండిచ్చితిని 
సోమ - అంతటి" నొప్పకొనిరా? 

వణి __ వారికీంకను నొశేయున్నడి కాని కార్య్యాంతమున మటోకమా 

టకూడ చెల్సీ సంతోష వెకైదనంటిని. 
షా వాగ్గ్లాటికల న్యాయవాదినేర్ప ఆ శతి రా? 

వణి--- ఏర్పజ చితిని, మన భోజ నానంతరము పోయి న్యాయవా దితో 

మాటలాడి రావల ఇ. ను పోదమురమ్ము. (నిమ్మ_/మింతురు 

(బంధ నాలయమున [బథ మద్వితీయరశ కభటావృతుడై భుజం 

గరావు [పవెశించుచున్నాండు.) 

భుజం (జ నాంతికము గా.) 

న్సీ॥ కుది మ" పాతులతోం బాటునుండజెడీ నను 

. . నేరస్టులను గసాడినెగ డవల 'సె 

నుదో త్ మను వేది యూరి పెద్ద లతోడం 

“రగు నాక్తీ, వాత దెచ్చెనజుండు 
_పాసాదములమిా దం బండు చుండేడినేను 

జంధనాలయమందడు6 గుందవలసె 

నిష్టాన్నములదింి చు నెలమునుండెడి నేను 

మితభోజనముచేత మెలంగవల'నె॥ 

తే॥ గీ! నకటకాలంబు వివ పరీతమైనయస్తుడు 

రాజుబంటును బంటు బేఠరాజులొెట 

కలుగు మనయత్న ములచేత6 గాదు(బహ్మా 

వాాలుదవ్పీం చుక్" నుట యెవ్యారి వశము! 

కేవలము విధి -చేరితీమని వా తే మెట్లు నిశనృయింపంగ లము వీథి 

(వాలుకూడందొలి జన్నమునందొనరిం చిన కరము ననుసగించియుం౦డు 

ను అట్లు కాకున్న యెడల, 
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సీ! ఏనేడయా కాంత యేకాంతమునన్ను¢ 

దన సెజ్జం బేర్చంగ- దలంచు పేడ 

త లంచెంబోయూనూటక6ఈి దన జల్లిక త్రేతో 

నీగోదివెంట నే చెప్పు కేడ 

వె ప్పెంబటో చెలియ౦చుం జేవ్వీనంతే నెయామె 

తన స్నేహితకునన్ను; దార్బు కుడ 

తార్చెంటబోయంతమా తననేను నాసఖీ 

గృహమందు. జేరి రా గిల్లు కేడ! 

తేశ గీ! రాగ మొందిననేమా యు రమణితోడ 

నప్పుడప్పుడుక లియక యెప్పుడచటః 

గాలమునుబుచ్చనెలనా క ర్మ్వవశము 

చేతంగాకున్న నీలాటి సెగియున్నె॥ 

ఒక్కసారి నామనో హారిణి యిచ్చటికివచ్చి నాతోముచ్చటింఛె 

దనని యాపెచే (దవ్వసహాయమును బొంవిన రాజభటునితో నాకు 

రాతికడం గబురంవీ యున్న దిక చా | ఆ పతోవూటలాడిన నామనోవ్యధ 

యంత యు దీరుట యే కాక ముందీ వ్యాజ్యమునుగూర్చి జరుపువలనినపి 

వయములుగూడం ెలీయంగ లవు. 

జ్ ముద్దులగుమ్మతొోననుంగు ముచ్చటలాడిసం దాపమాలెడు౯ 

సుద్దులువల్క_! గా నెవ్యధ సుంతయునుండక సౌఖ్యమ బ్బెడు ౯ 

ముద్దుం/గొనంగ( కష్టములుబోవును గౌంగింట జేర్చిన౯లమవో 

పద్దశ ఏడివో యెడినె చానీకం జింతల నేలయి య్యెడ౯ 

(తిరిగి చూచి) గల్లుగల్లుమను నంబెల చప్పుడు వినవ చ్చుచున్నది 

తప్పక నాయారవప్రాణము వచ్చుచుండవల యు. (తొంగిచూచి) నిజ 

మే ఆచియే వచు చున్నడి, 

నీతా... (ప్రవేశించి విచారముతో) 

తే॥ గీ॥ భర్మమందిరమందు నాపక్కవిరాంద 
నన్నుమదన కేళినిం బేల్చి యున్న భో విని 

| 



(7) తృతీయా౦ కము, డ్ 

_ జంధసాలయమున6 జూడవలసెనేడు 

కటకటా! విధిదాటంగా6 గలరెజనులుక 

ఇచ్చటికి వచ్చి పా) ణెళునియవస్థను గన్నులా రాం జూ చినవీ మ్నట 

నంతకుముందున్న మనోధీరతిపోయి విచారమగన్న మగు చున్నది. నన్నా 
గూర్చిక్ చా యాసుకుమా వన కట్టిన స్ట ము సంజ్ఞాపించినది. మివ చిన దా 

నిశేమిచేయంగలము, నాయిష్త చేవతయగు నాహైమవతినిం బాిరించెద 
సు గార్ - స్ 

నీ॥ హేమదున్తానౌదు కామసుంద రదప్పు 
చాజందోలిన నీంకు6 జీరలిత్తు 

గిరి రొజత నయ నావదునిక ష్ట్ర ముగట్టు 

నెక్కి ంచుహూ నీకు మొక్కు. లిడుదు 
కౌమూరినాపా'ణకాంతు నాపతృము 

(దముందాట జేనీన రవిశెలిత్తు 

గౌరినాదయితునికి లత( దీర్చు మునీకు6 

బొడికుంకుమను దెచ్చి పూజ సేతు! 

శే! గ॥ అంబనావూగాంతకానికి నడరు చాపు 

మఖిలఫలములు దెచ్చి నీకర్పణంబు 

సేతునాకు సంత్రోవ౦బు నేయుముంబ 

సక్రలగుణపుమ్నరోలంబ శ లజూంబ! 

ప)థ--ఓయి! కడచచినరాతి)మనకు. చెల్పినప)కారము. నీతమ్మ గాకు 
వచ్చియున్నారు మనముశిొం వెమూవలికి6 బోవుదమురమ్ము. 

ద్వితీ--- అవునురా మనకు జాలడబ్బుకూడ నిచ్చియున్నది. అటులచనేభో 

వుదము, (నిష్క)మింతురు. ) 

సీతా (భుజంగరావును సమిోాకించి నిచార ముతో) 

మలయవ రుత రాగము. ఆటతోళము. 

(సంభాషణముం) 

అకటనీక్రీవికటమగుస్థితి | సమరం జేనెనుగ మలగర్భుండు 
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వికలమగునీపృాద యమందున వెరపుంగాంచకు మెడలు గస్రము। 
భుజం -_- చెలియనీముఖ చంద బింబము తొలంగం జేసెను నాదుకష్ట ము 

లలిత మగునీ మాటలనువిన। గ్లాని లేశము లేకపో యెను॥ చెలి॥ 
సీశా__నాధనీకొకన్యాయ్య వాదిని సమరగూర్చితిధనముని చ్చితి 

నాధనంబుశుగొం నునాత౭డు నాకు పా గానంబొసంగాను!॥ నాధ, 

ఘంజ ర వీమి వా గానము న నాతండి చ్చెనో యది తెల్పవేసఖ 
నామనోవారి వ్యాజ్యనివయ కడపకు ౨ క బురుపంపెజ|వ, 

నీతా=క ల్ల తెఅలప నుం బన్ని యుండిన కారణంబున మనమ గల్హుము 
ఎలిజరుగువిచారః ఆంబున(6 జెలమౌొనని చెప్పీపం ఇను! క ॥ 

భుజం-సాక్షు తె న్యరటం చునడిగీన సకీయ యేమని లెలివీయుంటివి 
కష దారులపన్ను గడ న్య కింబుగాదని నేనెటుంగుదు! సా॥ 

నీతా నేనాెకరు రును జెలులొక ద్రణు నిజము సెప్పుట ౯" ప్పుకొంటిమి 
కానిత డ్రి నెడము కాంగల కాలమిప్పటి కరుగుచెంచెను॥ నే 

భుజం ---లోకనిందక( బాతు) రాలవు "కాక యు౦డుము . నాదుక రము 
నాకుందప్పదు గాన నేనది స్యాయ్యవిధినను భవమునొంచెద॥లో 

నీతా..__లోకని౦ దయ. (బొణహోనియ లోనుగాంగల ఐానినెన్నండు 
నాకుంగొనుచు మనోపహారా౦గుని. జాలకప్పముపాలు'ె సతునె॥లో 

భుజం =. సే న్ని హలత్సణమన్న నీదియె చెలియ నేటికి జలినీకొ ంటిని 
రాహుము _కృిశ శౌంకవదన పరావమృశిం చితి వెంతయపహా౯ాము॥ సే 

నితా-(తి8గి. చూచి) నాయకా ! ఎవ్వరో యొక రాజ స్టానాధి కారియి 
టునచ్చు చున్నట్లున్న ది, నేనిచ్చటనుండుటంత యుచితము కాదు, 
నేను బోయివక్తునా? 

భుజం-__అవును నిజమే నీవింకంబొమ్ము ఏలయినప్పు జేల నీముఖ దర్శన 
భాగ్యము నొ వెదజల్లుచుండుము (|| 

నీతా-_చి త్తమశ్రుయొ నరింతును (నిష్క-మించుచున్నడి) 
భజం — (జ నాంతికము గా) 
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Gi వచ్చినవాదువచ్చె నింక బంకొజ నేతను బొయకుందునా 

కచ్చపలాక్షి యెంతయు సహాయము సేయుదునం చు. చెచప్పెనే 

నిచ్చృటంగుంద నేల యిదియెట్లుకు గల్సిత నేరమాట చే 

జెచ్చెరంగొట్ట వేయుదురు చేడెనుగూడెద౭ జింతప్విీడెదకా॥ 

(భాంతియేకాని భావి కాలము నెవరువిణకాయింపంగ లరు? 

చే॥ గ॥ ఎట్టి కొలంబునకు నెద్ది యేవిధాన 

జరుగవలెనో యది సతంబు జరుగు6గాని 

మనుజు లనుకొన్నయటు 'లేదియునునొ కహ 

డేవింగాంజాల దవనినెంచేనింగాని॥ 

పధ ---(ప వేశించిి భుజంగ రావుగారు మో వ్యాజ్య ఏచారణదినము 

నేడె, తమరిని “న్యాయన్రాన మునకు, గొ నిరొమ్మని (ప్రభువు గారి 

యు త్తీరువై నది (తాళ ముతీంయుట నభినయించి యడతనిని భటుండు 

'నెంట6గి నిపోవు మన్నాండు.) (న్మిష్కుమింత్రురు) 

—-గ ద్య 

ఇతి శ్నామతా్యా-శి నాధుని వీరమల్లయారాసఫ 

విరచిత నీతామనోహరనాట 

కంబున6దృతీ యాంకము, 

శీ 



శుభమస్తు, 

ఇబ జ 
అపిఘ్నమ స్తుం 

HE నా నష భం 

చతుస్టాంక ము, 

ాయళోుథలకది.- 

గా 

we డం౦ంబాచారి ఉ _త్తీమరావనున్యాయవాదులు 

(శ వేశించుచున్నారు.) 

రాజు--. నేవకా ! వణిక్పతిని భుజంగ రావును విలువుము. 
Fs చి తేము, (మూడునారులు వీలు చును.) 

వణి- (ప) వేశించి) దణ్గములరిడ్ 

రొజుప)మ ణము పేయించవోయ్, 

సేన... దేవుని యెదుట (పమాణముచేనీ అంతయు నిజముబెప్పెదను, అ 
బద్ద మేమియును జేప్పను. (అని వణిక్పతిచే ననివీం దును.) 

"రొజు .. నీపేచేమి ? 

వణ... అయ్యా వణిక్పతండి, 

రాజు-..-నీతం(డిపేలేమి (న 

వణి--. పెరి సెట్టి, 

రాజు సీ వ్యాజ్య మేమిటి గ్ 

వణి-... అయ్యా ' యీ ళు ఖీ బుథవారమునాడు రాతి 12 గంటల 

వేళ ఛుజంగ రాప్పు నొాగృపహూములో దోంగతనమునవై ప్రవేశించి 

మేనురదరకబును. గాఢముగా నడం 9 పూ స్టాభరణ 

భూ పీత యైన నొకుమూ రైెయగు నీశారతో ము పు బంగరు 

కంకుయుం గాసులపేకు సం|గహించుకొన పోరివోవు చుండగా 

మాకుట్ణిది మెలుకువ గాంచి శేకలు పెట్రినది. అప్పుడు నౌకుమారు( 
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డగు సోమయ్య నిదలో. దుళ్లిపడిలేచి వానిని బట్టుక్ " నెను. 
జీను రక్షక్ ఖే యచ్చటి యధిపతితోల 'జెవ్పీతిని 
వారిద్భరుభటులను నావెంటబంకిన వుడా భటులు నాకృవామందు 
నాకుమారునితో* వివ దించు చున్న భుజంగ రావును బట్టుకొని యత 
నియొద్దనున్న నగలతో దమవెంటం గొనిపోయి కొటులోనుం చిరి. 
స తవురు విమర్శించి దోమియగు. భుజంగ రాన వ్ర 
నుఠిశ్చీంచి నా సాత్తును నాకివ్పీంచ చంగో లెదను, 

ఉత త భుజంగ రావు ప్రా యింటిలో (బవే?ం చునప్పుడు చూ + 

యముంటి నా? 

వణీ...... లేడు, 

ఉ-___నగలను నీకుమూ సె మెడలోనుండి తీసుకొను చుండం గా నామె 
కాని నీవుకాని మజీయెవర్టిరుకాని చూచి యుండిరా, 

వణీ--.. నేను చూడ బేదు నొకుమా తెల చూచీ శేకలు వెట్టనది. 

రాజా. నీకుసాక్షు వరు 

వణి-- సీతారత్నము, నోవుయ్యు, రంగ సెటై. 

రాజు----సేవకా ! నీతారత్నమును వీలువుము, 
సేవ-.-(ముమ్మాారు శకలిడి సీతారత్నమును వీలిచి వెంట గొసినచ్చి 

[ప్రమాణము చేయించును.) 

నా జు. నీపేలేమి ? 

నీతా... నతారత్నము 

రాజు--నీభత౯పేలేమి ? 

నీతా. భజం, రామస్యామి. 
రా జు--- భుజం రానుస్వామియా ? 

నీతా కాదు వ! 

రాజు అటులనా? సరే]?మంచి ది. నీవు భుజంగరావునెజుగుదు చా? 

నీతా. ఎజుగుదును, 

నాపి -..అతండు మాయిం౦టీకిం దొంగతనముననై | . పపేశించినాండా ? 



50 కీ శామనోహరము, 

నీతా లేదు. 
రాజు_నీమెడనుండి నగలుతీసుకొ ను చుండ6 గాల గేకలు బెట్రితివా లి 

నీతా... లేదు, 
డంహా___ నీవివావాసమయమందు నీ శే మేవిః నగలు పెట్టినారు ? 

నీతా__కంఠీ, కాసులు, వజ్డాణము, పోచీలు, కాళ్ళజ తేలు చేతిజతలు, 

నిచ్చినారు, ముజీకొ ౦త రొక్క_ మిచ్చి వారు. 

డంబా-._అవియన్ని య నిప్పుడు నీకడనున్న వా ? 

నీతా_కంఠ్కి కాసులు, రొక్కము నాయొద్ద లేవు. 
డంజబా.._ ఏముయినవి? 

నీతా _రోొక్క_ము నొకియ్య లేదు కంఠ కాసులు మాత ండి“ గారుతీన్సు 

కున్నారు. 

డం బౌ ఎప్పుడు. 

నీతా... వారముదినములయినది. 
డంచా-- భుజంగరావు దొంగతనము వేనీనాడని చెప్పుటకు భయమ 

గుచున్నడా ? 

నీతా...భయమేయగు చున్న ది, 
డంచా_(కూర్చండును 

రాజు ఏమయ్యా ! ఉత్తమరావుగారు నేరస్టునిపక్షమున మోరే మైన 
నడుగుదురా ? 

ఉత్త--.చి త్రము, (సాక్షితో) మోసొయనగారు నీకంఠయాి, గాసుల 
నెందుకు. దీనీకొనిరి ? 

నీతా-__నాకు- చెలియదు, 

ఆ--_భుంగ రాను దొంగతనము చేయ వచ్చినాండనుటకు భ్ 
న్నదంటివే అచేల ? 

నీతా_అనృతనుగుటవలన | 
ఉ-_నీవు రామస్యామిని వివాసామాడుట కంగీకరించితివా? 
సీతా లేదు, 

యమగు చు 
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ఉ_అట్ల్టిచో ఏవావామెట్టయినది? 

నీతా -నాతం డిగారు బలనరంితముగ[ చేనీనారు, 

ఉ___నీతల్లి యు నదరు(ఃడు నొప్పకిెనిరా? 

నీతా-__ లేదు 

ఉ---చాలునింక౭బొమ్ము 

రోదా_..= సేవకా సోమయ్యనువీలిచి ప/మాణము చేయించుము 

సేవ---చి త్రము. (మున్నూరువీలిచి సోమ న్యు చే. బ)మాణము సేయిం 

రాజు-_--నీ పేరేమి? 

సోమ-..సో మయ్య. 

రాజూ ---నీతం[డ్రియెవరు రి 

సోమ ---వణిక్పతి, 

రాజు ---నీవయస్సెంత ? 

సోను __ 25 ఏండ్లు, 

రాజు --డంచాచారిగారు ! అడగండి? 

డంచౌ__ భుజంగరావు నెజుంగుదు వా? 

సోమ--_ఎజుగు దును 

డంబానీ తండి) యితనివై.బెచ్చిన వ్యాజ్యమునుగూర్చి నీశేమి 
తెలియును, 

సోమ-ర్రితేడు నో బుధవారమునొడు రాతి) వేళ మాయింటిలో. 

జొరబడి నాచెలియలి మెడలేని కంరియు గాసులమేవను దిసుకొని 

పోవు చుండగా నేనుపట్టుకొని మాతండి/ని వీలిచితిని ఆయన రాజ 
* భటులను వీలుచుకొనివచ్చి వారికీ భుజంగరావు నొప్పగించి యీ 

వ్యాజ్యము ఆచి నొడు, 

డం బా___(కూర్చుండు ను 

రాజు డడ త్తమళావుగారు కానియ్యండి, 

ఉ__నగలను నీచెల్లెలిమెడలోనుండి తీనీకొనోచుండగా నీవ్రచూచికిచా 
ఇ 

_ 



ర్2 వత మనో పరము 

సోమ---- లేదు. లినీకొ ని పాజీనోవుచుండ గాం జూచితిని, 
ఉ-_నీకును భుజంగశావున కును విరోధమున్న దా? 

సోమ--ఉన్న ది, స్మర 

Te nt 

సోమ _.. ఊరక యే, 

Gest? 

ఉ-__నీ చెలియలిని రామస్యామికి చ్చు టకు నీఏస్ట్రపడియుంటి వా? 

సోమ -- లేడు 

ఉ_అకనినిం చేనీకొ నుట కామె యిష్టపడిన డా? 

నోము --- లేదు, 

ఆ చాలునింక బొమ్ము. 

రాజు--ాసేవకొా! రంగి సెట్టినిిలిచి (ప్రమాణము సేయింపును 

సేప---చి త్రము, (అట్ల బుపేయును) 
రాజా. నీ జీవ? 

రర గిజ=నానురు. వత సెట్టి. 

రాజు నీతం క్రపేరేమి? 

రంగ _ అబద్ధాలు, 

రొజూ. -_ ని ెః | యేండ్లు. 

రంగీ-.=-నలుబడి సంవత్సర ములు 

'రాజు-_--డ౦ బాఇారి గారు! ప/శ్ని పుండు, 

డం బౌ-_=_నేరస్టుని యెటుఃగుదువా? 

ల ఆం. 

డం౦ంబూా._... ఎంత కొలమునుండి యిజుసుయ్య్యు? 

ర౦గ-_-=చిన్నప్పటిను౦డి ఎజుగు దును, గ 

డంవా_ ఎ మ్రజుంగు దును, 

రంగి అయ్యా! ఒక్క్మూ..రి వార మే శా, 



(8) చతు గా ౦క ము. గ్ఫి 

డంహటోా_..-శ్రతని గుణ మెటునరటిది. 

రంగి--వొండు నుందివాంజేకాొని చిన్నప్పటినుండి ముల బొగఠరు మో 

తులును, పోకిరినవాఐబు' సము కలంవాడును, 

డం బౌ_ వారముదిన ల క్రిందట నిత6జేమి చేనీవాఃడో నీకుతెలుసునా ? 

రంగి -- మూవణిక్పతి గా రియింట్లో నగ లెతుకొ నిపోయినాొడని అన్నారు. 

కాని నాకళ్ళ" నేరుచూడ లేదు సాపపుగూటలశ్కెడ వౌప్పుదును, 

డం బా.___ఎత్తుకొని పోయిన చెవరనియన్నా గ? 

రంగి__-ఛభుజంగశావని యే అన్నా“. 

డం నా --(కూడ్చంకును.) 

ఉత్త---(లచి భుజంగ రానని యెనరన్నారు? 

. రంగి _ అందజునన్నా రు, 

ఉ_...అరిదజనంగా నెవరు? 

రంగి వణికృకవారందణు నన్నారు. 

ఉ___వణికృక్ యింటివి శేషము: లిం శేమయినా నీకు. 'చెలుసునా? 

రంగి-_౨అ. అ, అ, అబ్బే. రామ రామ, మనవంటివారను కోంచగనివి 

యెందుకు తెండి పాపము పుణ్యము భగవంతుడికి తెలియవలెను, 

రాజు - నవ్యకూడదు 'తెలినీన ee చెప్పుము; లేకున్ననిన్ను 

నికి ంచెదను. 

రరిగి జ (భయముతో) చిత్తము. చిత్తము 

ఉ__- తెలుసునా? తెలియదా? 

రంగి... అంటారుకొని నాకు అలియదు, 

శ కమునితారిటా్? 

“ రంగి... ఆవీల్లకు వడికి సంబంధమున్న దని, 

ఉడ్... ఛా లునుంబొమ్మ్డు ససర్చుండును ) 

డం టా-. లేంచి నాయ్యాధిపా ' ఈదొంగతనము జరిగీనసమయమా 

నడు కేలి యి యున్నది అట్టపనికి సా క్వ్య్యుము విరివిగా దొరక 

గా 



నీ శతామనోహ రము, 

మీ యసదభావము మూడవసాశ్షి యగు రంగి నెట్టి చెప్పిన దానిని. 
బట్టియు నేర స్తుని ముఖవై ఖరినింట్టియ.. నితండీ దొంగతనమున్స 
చేనీయయు ర డెననుట శెంతమాా(తరూను సంజేవాము కనుకీంచవు, 
హఠ కొభొటులు వణిక్పుతియింటిలో భుజంగ రావును బట్టుక్ * నినప్పుడ్చ 
చౌర్యధన మతవియొద్ద నే యున్నట్లు వారు తవు స్యాయ స్థానమున 
కుం జంవీన కాగిత మునుబట్టి స్పష్ట ముగా నమ్ముదగియున్నది. వత 
యు మున్న వేకప ర్యాయము లిట్టి వ్యాజ్యములలో న్యాయస్థాన మున 
"కైెక్రి_ యున్నాడు. వీని ద'జకాన్యమానుబట్టి నిజముగా శచెతటిీ౭గిన 
జానినిం గూడ బలకరనునారణము చేత. గొందబజుసాొవ్చులను మే 
ము వదులుకోని యుదిటీమి రుజువు కొక వోయినను న్వాయాథిపతు 
అ స్వాభి పాయమునుబట్లి న్యాయా థిపతులు నేరస్తులను శిక్ష ంపవ 
చ్చునని శార్ర్రు) మొప్పుచున్నది. వీని నిప్పుడు శిన్లింపక విడిచిన 
యెడల ననేకమంది జనులకు గవ్రములు సంభవించును, గావున 
జనసాఖ్యాధ౯ామై మ ర్మార్షుండగు వీనిని శిక్షింపవలయనని చేరా 
పాదకుండు తమయొక్క_ ఘనమును గూర్చి మిక్కిలి [పాధికంచు 
చున్న (డు. 

ఉత్త... (లేచి) న్యాయాధిపా ! ఐ్రది కేవలము కల్పిత వ్యాజ్యమైయు 
న్నది, మొదటిసాశీయొక్క_ పాజ్యూలమునుబట్టి యాపిషయమును 
"బేవర వాకు విన్నవషముగా6 చెలినికొని మందురు. రెండవసాశ్లి 
చెప్పిన పకొరము నేరాపాదకుని కుటుంబములోని వారం౦దరికిని 
నేరస్టునియ ఎదు విరోధముక్న ట్లు తెలమయినది. ఆ విరోధకారణ 
వొతేండు నగు జెప్పకపోయినను మూడవసాశ్రి వాజ్యూలముయొ 
a చివర భాగ మునుబట్టి విశదమగు చున్నది, అట్ట ఏరోధముచేత 
సీ వ్యాజ్యమును గల్సించి యుండవలయు సేకాని యిది యధథొాాదళా 
హా గా జరిగియుండ బేవు, రత కభాటులో 6 బరిష౭ంబడినవిచారణ్రాం 
శములను సమ్మంహాడదని తగు హేతువులను బట్టి దొరతనము వారు 
సానీంచ్రి యున్నారు, ఈ నేగము జరుగు చుండగా సృయముగా 

జ్ 



చతుస్ధాంక ముం క్ర్ 

జూ చినట్లొక సొవశ్షి యు 'జెవ్పీయు౦డ లేదు, ఈనివృలమగు క కల్లోల. 

మునకు 'వణిక్సతి మే కారకుడు, ఏమన. ఈడువచ్చియన్న తే తనకొ 

మా కేకాకననుకూాల దాంపత్యము సంభ్రాపంప చేశయయట యొ, కాలు 

స్యాయవిమర్న్శకుల గు (వధువులు, నిదోకావీయగు భుజ ౧ గ రాష్ట్ర 

వె వణిక్సతి విరోధ భావముతో. జెచ్చిన యోాకల్సిత. నేరిమును 

దగ్గించి పరువునకు నన్షమును గలుగ చేనీనందునకు వణిక్పతిని శిశ్రి ౦ 

చీ యతేనివలన భుజంగ రావునకుం గొంతధనయు. నివ్పించపలయు 

నని తమయుక్క_ ఘనతనుగూర్చి మిక్కిలి | పార్టించుచున 

EE 

రాజు -_ భుజంగరావు '! నీ పయిన నాంబడిన యీ వ్యాజ్య ముక: న్ 

మిసమాధాన మును జెప్పుకొనియెదన్స ? 

నజం---అయ్యా ! యీఛెప్పెడి నేరమును వేనెన్నడును చేనీ యుండ 
"లేదు. నాశేమియును జెలియదు, లది కేవలము కల్పితముం, కొంక్ 

అమ్ గాసులును, నౌపె ఓ బడవై చి రత్సకభాటులను మం -చినూటం 

చేనీక్రాని నన్నిట్లు వేక్పతీ యగాొరవము చేనీనాడు. అసాహ్సు వ 

ణిక్పతి యే తీనుకొ నినట్లు "వొందటి సామ్యము వలన రుజువు శాబడి 

నది, నేను నిదోజావీని, నన్నురశక్షింపవలయును, యింతకంశు నెను 

జెప్పుకొ నునచేసియును లేదు. 

రాజు... ఈవ్యాజ్యములోని సాక్షులవలన నేరమెంతనూ( తముకు రుజు 

వుచేయబడి యుండలేదు. మొదటిసాన్ని భత౯పెరు చెప్పుటలోజ 

రిగిన వార బాటునుబట్రి యు, రెండవసాశ్రి నేరన్థునియందు దముకు 

టుంబములోం నందటికిని నిషూరణవెర మున్న దనుటను బాయ్ 

మూడవసా శ్రీ. స్పష్టముగా నొౌప్పకొనుటను బటి మము వణిక్సతి కు 

మూ తేకాకును భుజంగ్యణా నునకు సంబంధ మున్న దని స్వ్పముగా 

నమ్మద గియున్నది, ఆగుట్టును బబిటంజెట్టుకొనిన చో ము వ్యాట్ 

భంగమగుననియు తట స్త్వముగా నూరుకొ నుటకు మనసొప్పక య 

"ఫె 



56 కీ శ్రామనోనా ర ము, 

నీ జీనమును గల్సిరిచినట్లు నాకుస్పప్టమునగాకన్నడు చున్న డి, 'దోం౫ 

_తనపునేరమందు భుజంగ రావు నిదో౭వీయని నమ్మితీమి. ఇక ముం 
చెన్న డును నిటికల్సిత చేఠమును చెకుండుటకే నణికొతిని మంద 

౬ మ on) 

లించుచు వ్యాజ్యమునుం శగత రన మనది; 
| ౧ QQ 

(స స్రలందజు నిష్క_/మింతుకు.) 

గ ద్య లి 

ఇతి (క్నైామతా్యా-శి నాధుని విరమల్లయా రాస 

విరచిత దీ శామనోవహారశనాట 

కంబున (చతు ర్థాంకము స 

7 శ b జీ 

సం ie 

కడి శ 

D 



i అవిఘ్నమస్తు 

TT సాం 
ప౦0ంచవనూ౧కము, 

(వణేకృతియుం: గునూరూరడును (వ వెలిం చుచునో న్నారు) 

చీమజన'కా ' రతృకభటులకు సగము _దవ్యము నిచ్చియుంటిమి, వా 

రిందున మనశేమి సాయమును సేయలేను . కావునం దక్కి.న ధన మి 

య్యకుము, 

వళ్త--- అదికూడ నామరుసటీ దినవమథినే : తీశీకొని వారు 
సోమ-_మనమనుకొన్న. కార్యము ఫలించక వోంగా నిప్కారణము భటు 

లుడబ్బుకాం జేనీనా రే! దీనివలన మనక వమానము తప్పవు లైమియు. 

గలుగ లేదు. మెదలక యూరకొనిన చక్క_ంగానుం జెడిది 

వణి--- వారికిచ్చినది దండుగ మయేకాదు. ఏనున్క వారికధ్ధికారమున్నంత 
వరకొక్క_ దినము కొట్టులో వేనీనాసక చా ? ఇంక పఉరాభవవూ ? 

అడిస్వయ ము గాం జెచ్చుకొనిన దె. ఆ చండాలపుసుండ నెన్నం౭డు 
సాత్యుమునకు చెచ్చితిమా నాడే యవనూనము వచ్చినడి, చీ! డా 

నిమొగమును జూడరాదు. నేనిం ంటికి రాను ఎచ్చటిశేనింపోయదను. 

(నడు చుచున్నా? డు) 

సోమ---(పట్టుకొని)ఎక్కడిశేగెడకు. ఇంటికిక౦డు మాయమ్మ గారితో 
cre ల 

జవ్పీపోవచ్చును మట్ట (అనిలాగికొనిఐ “నును (నిష. ,మింతురు 

(వ ణేక్స తిగ్భ హూ ముః॥ 

(వణిక్పతియా, గమలాం బసు, గుమాహా౭డను పి వేశించు చున్నారు. ) 

కున! కొవలయునని తచ్చుకొనిన ధానికిప్పుడు బిచారపడిన 

నేమిలాభము. భూలోకమున బుట్రినతరువాత సహాజ ము 7 గలు 

గె 
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గుచుండెసు కష్టసుఖ ములు, ప)తిప్లా పృతివ్షలును మనుష్వజా కికీయ 

గా కింశకెవరికి సంభవించలవు. శుద్దమూూఖకామున హించి యా 

డవీల్లను స్నాయసభోకు సాతథ్యేమునిమి త్తే మ వోయి 

యుసటిరి, ఆకుర్శని ర్భాగ్యు రాలు, న్యన హోర ములు తేలినీన మగ 

వారవ లే న సత్య ములుప లి! నిర్యహిం చుకొనంగల డా? న్యాయాధి 

పతులను జూచినతోడనే దానికి యొడలు కంపమె త్తినదట. ఆ భ 

యోత్పాతముచేత నిజము వెలుపలం బెట్టినది. మూ రాపిషయ 

మున కభిమానపడి కుమారిక బుష్టపూర్యకము గా ముకెగ్గుగావిం 

చినదని తలంచి *యింటనుండి లేచిపోయెది” ననుట మంచిది 

కాదు. ఎచటికిం చోయెదరు ” ఉోరకుండుడు. 

వణి-..ఎచ్చటికిం బే డద నా? పెద్ద యుటిలోనికి , చప్పెదనువినుము, 

న్స్! 

Ca 

రమ్ 

కాళి కాపురి6 జేరి మ. 

మును చే వీ సిశ్వశ్వరుని భజబించి 

క. రామసెతుస్నాన - 

మునుబేనీ రామలింగని భొజించి 

ఫ9పర్యతమునకు: వ పాతాళగం 

గనుమున్లి మల్లి కారును భోజించి 
వర కాళహ స్త సువణకాముఖి నిమున్లి 

కాళహ స్తీళుని గనిభజించి 

తే॥ గీ నచ్చ కునియు వనీయింకు నేమిఫలము 

పరువువిడనాడినట్ట్లి యీాబ/తుకువలన 

నివాములేకున్న 3 సృగకాలోనై క సుఖము 

గలుగుంగావున6 బోనిమ్ము 'కాంతనన్ను ॥ 

సర్యమెజింగీనయట్టి పీకు మేము _చెప్పెడిపాటీవారము "కాశ 

పోయినను నామనవినిహాడ నించుకంకో యాలకింపుడు, సంసా 
శ భారకతకెలగు మూలే యట్లు తలంచినవో మీతొ డిదియే లోక 

మనియెం చుకొలవలనీన నేనుమూ త్ర మి చట న లయుండసల యాను, 
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నేనునువచ్చెదను. నన్నుంగూడ గొనిపొండు. మాకొమరులీ సం 
సారభారమును వహీంతురు 

ఫో మ... ముక్కు పచ్చలారని కుజ్జవీశాచము వై న గోవము వహించి 

యిట్టి యనార్య కార్యమును సయదలం చుట మూ కుచితముగాదు, 

ఆడువీల్ల యుసూరనిన నునకుం జయమును కాను. ఇతగు వెంత కకి 

నముననుకొన్స్నను తలివం,డులుమూ,తము గుటుకు.న దిగమింగి 
యి య L స రా 3 

తనపులి)కామణి ఫం గడుపులో౬ బెట్లుకొనవలయయను. లోకమున శే 
(ore 

లమూఖు౯డయిన స్వకు క్షి పరాయణుండుదక్క తేకొ_రులుమీ 

వలె నిటు సేయకు. 
ng) 

త్ర అల్లునమిా దం గోపమున నంగలుసాచు ను నచ్చటచ్చ ట౯ 

జెలని కోప తాపమున నీగ్గునుబోవిడి అనిపోరినో 
క లలుబల్కు. మూర్షువ లె గాక మనంబున థొౌంతింగాంచిమిా 

వీల్లనుగడ్వులోననిడి |పేమనుజూపుట యు క్రమౌంజుండీ॥ 

ఒక వేళ లోపమెయున్న చో. 

చే॥ నీ॥ క జ్ఞ దానినింబిలివించి కోపగించి 

బుదిసెప+కమిరిటు వోదువముంచు 
దె రాం 0౧ 

నెడల నేటికి నేంబోయి _విలిచి తెతుం 

దప్పు సై చుముకొమిలి అ దయవహొంచి॥ 
ఎ య 

వణి (తనలో “కడు పుంజించుకొ నినం గాల్లపయింబడు” నన్నట్లునొ 
స) C9 

కడుపున6ల బుటినవీలను రట్లు పటుట నాకు నిజముగతే ధర్మము కా 
re ౧ ea రు | 

దు. కొవున6బిలివీంచి మందలించెదనుగాక్, (ప కాశము గాం) 

తే! గ॥ కంలంపుముర్యాదనుం జెడం గొట్టనట్టి 
మలో కాలం మ్ము పామ్ముత గుచి 

వాటంబెహమైద సికబుది వచ్నునీమొ 
a & యు ల 

యిది క వకున్న నిలువెడలెదనునెనూ॥ 
ఇ 

రోమ చితము అటులనే సెతును, (నిష)మిం చుచు ర్నా౭డు.) 
Pn 0) లో 

కమ ---(భ_ర్తతొ) మీరనినట్లు డానియందు లోపమున్న మాటవా 
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సవ మేయనుకొ నుండు చానినిబయబ్బణ దినలోపము మనకు6గా_ 

ay వీల్ల దాని 2 భయ పెట్టక నెమ్మదిగా మందలి౨ పుండు, 

నణి--వీచ్చి దానా ! నాకువూత$9ము మనస్సుబో జేదనుకొంటివా యే 
మే? నెన్సుది గానే మందలింతును లెమ్ము. జాగక కళ్ళంబళ్ళ బెదరిం 

తుసే కొని తిల్ధుడుననుక్"౨టివా కొట్టుదుననుకొంటివా ? 

నీతా ---గ్రవ వేళిం చి తండ నమస్కా రము మ. 

వణి (తనలో, కి కొం చెను కోపభావచును సూపనల యును, “9 

శపుగా.) 

డ్ ఓనీయభాగ్యారాల | చలమూూానికులంబున 6 చేటుంతెచ్చితే 

మ ప ము 

ప్యీసబు నాదుత ప్పునొక పసమునీద గు తవ్పితంబును౯ 

చేనీయిటుల్ పరాభవము సేగిలభిం చెయత ౦బింశేటికిక ॥ 

తే! గీ॥ ఇంక నేవియ౯దగురీతి నింటికడను 

మంచీవ ర్రన మున జరియించి తేని 

మేలు కాక్ యధానీని మెలంగి తేని 

నిన్ను వెడలింతు నెం బేని నేనుంటోదు! 

సీతా__.మిరంత గాం గినియటకే నొనరించిన యః ఎత్య మేమి యును చే 
దు, వేనింటనుండుటయే కన్షము గాందో: చినచో దొళటికే ఫలలో 
పిలయిన'బతీకిదను. లేనిచో వుడినెనను, ఇంత ఫారము వహింపః 

నేటికి ౧ 

వణి పరువుగలయింటంబుట్టి న్వభీచరం చుట సుకృతవూ ? న్యాయస 
చఊయందు దం డినిబరాభావిం చుట యుచితణూ+ ?”  ెంటిలో నేది 
నీ కుచితమని తో౭చినది, 

నీతా. పతితో గలి ంమట వ్యభిచారమును గాడ, నిజమును బల్కుట 
నిను పరాభవించుటయునుగాదు. జ 

నణి-అగ్నిసాశ్షిగ విబావాముః జేనీకొన్న భృర్తయుండంగా.. నెన్వడో 
తాష్టుడు నీకుభ ర్రయగునాి ఆహా! ఎ౦తోయ వి వేకిముగానున్నది 
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వీతా..అవును ఇందు విపరీత మేమున్నది. మనసా మగ నేనువరించిన 

పురుషుండునాకు భో ర్హయగును గాని నొకిన్షముశేనిజే దారముగ 
టన మణియుకం డేట్లు కొంగలందు. 

వణి---అయిన నీవెవునియెదవు: 

నీతా. ఇంజేమియ దోసములేదని మెదను. 

వణ---(ప్యపథమ న్వీకృతుడుండ గా మతీయొకని/హాడుట తప్వేలకాదు! 

నీతా చెప్పెదను పినుము, 

నీ॥ తొ_ల్తవిఘ్నేళు చేదోయిజిక్కి నలచ్చి 
వె కుంఠవాసుంబే6 బశెనెట్టు 

అజపోతమును బెండ్లి యెనగాంధారియా 

ధృత రాష్ట్ర) పాణి గ హీం చెనెట్లు 

అర్క_-[పసాద౦బు నందినయాకుంతి 

పాండు రాజునుగూడి బరగెనెట్లు 

మొదట సంయ౦ంవరం బున. చార్జునకుంద క్కి 

దా'పది యేవుకిం దగి లె నెబ్లు॥ 
తే॥ గీ! వారలందనునుం బతివీతలటంచు 

మూడులోకంబులనుగీ 66 బొంద లేచె 
'తెలిన తెలియని యూవాయబుం శృలియటం చు 

. బలుకం జెల్లునె నీయట్టివారలక టక 

చ॥ పడంశికి మానసం బెవరి చైఇబసరించునొ తొ_ల్తనట్రి యా 
తండు ధవుండౌొనుగాక తలిదండుల (వేరణచేతంగన్యకు౯ 

మెడకొక తా్రడుగట్ట బలిమిళా గులకాంతయటన్న జేల్లునె 

వెడంగుందనంబు గాక నయవేదులకీ గతి బుద్ధిపుట్టునే ॥ 

తే॥గ॥ నేవరించుస్తల్ల భుజంగ రావునాకు 
భ్  ర్హయగే "గానిం యా చే బెభ రకాండు 

హితమయేనియునన్ను6చు డింటలేద 
యేనిపో యెదనింకెటశేని యేను॥ (నిష) 
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వణి---(తనలో) చాలునింకంబుద్ధివచ్చిన ది. నొ కుమా (తే మేకఠకాక లో 

ములోని తల్రిగం(డ్రులంద జీకిని మంచినడత నేర్పినది ఉదావార 

వూర్వుక ముగా ప. బ్రంత కు నీ యా 

డువార్మడ్రుకు ఏిద్యాబలము హెచ్చినకొలందిని నిట్టిమందవాతుల 

పుట్టుచున్న వి (భార్యతో (పకాశము గా) 

చ॥ తెలివియొకింత లేక నుదతీమణి కష్టము లేని వాని? బెం 

డీలి యొనరించినందుకు( గడిందివిచారము సంభావించె నెం 

దులకింక లేనిపోనిపని? తోయజనేత్ర ! కుటుంబ ఫభారము౯ా 

దొల6గి వసొంతరంబున ననూన తపంబొనరించుటొప్పగు౯॥ 

కమ -_ అవును మనకీ సంసారసంబంభము విడచుట యే రమ చితే మ: 

 నాకునుదోం౭చెడిని 

చ॥ వనమున శకేగ నేల యొకపంచను గూరుని రామ రామ యం 

చనుకొని కాలముకొగడవీ యాకనీగందుల చేలిమీందు గా. 

దనువుల చాటవేనీ సుఖద౦బగు నిజ౯ారళోక సౌఖ్య ముల్ ' 

గనుటుచితంబు నాధ ! ననురంగాదన కిస్ట మొసంగం గ ౭దగుక॥ 

వణి-_ అటులనే కానిమ్ము 

మ త్తకోకిల॥ భూతలంబునః దల్లి ప పుతి /కొహితుం డొవరు€౯ 

- జీత నావిథి గూర్చుటొ వను శ్ర) యముల్ గనుబుద్దితో 

నీతేలోదరి oe నెప్పుడు౯ గనకుండంగ?ా 

జాతకంబిడు గాతేమిశు=డు సత్కృపాహితవృ త్తి తితో౯॥ 
(అందజు ని|ష్క_మింతురు) 

Neg 

ఇతి (శ్చైమత్కా-శినోధుని, వీరమల్ల మారాధ్య 
విరచిత సీతామనోహగ్రపహస 

నంబున బంచమా రీగకు 


